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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 84
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за ратифициране на Измененията 
на Протокола от 1999 г. за намаляване на 
подкиселяването, еутрофикацията и тропо
сферния озон (Гьотеборгски протокол) към 
Конвенцията от 1979 г. за трансграничното 
замърсяване на въздуха на далечни раз
стояния, приети на Тридесетата сесия на 
Изпълнителния орган на Конвенцията на 
4 май 2012 г. в Женева, приет от 44то На
родно събрание на 22 март 2018 г.

Издаден в София на 27 март 2018 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Измененията на Прото
кола от 1999 г. за намаляване на подкиселя
ването, еутрофикацията и тропосферния озон 
(Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 
1979 г. за трансграничното замърсяване на 
въздуха на далечни разстояния, приети на 
Тридесетата сесия на Изпълнителния орган 
на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева

Член единствен. Ратифицира Измененията 
на Протокола от 1999 г. за намаляване на 
подкиселяването, еутрофикацията и тропо
сферния озон (Гьотеборгски протокол) към 
Конвенцията от 1979 г. за трансграничното 
замърсяване на въздуха на далечни раз
стояния, приети на Тридесетата сесия на 
Изпълнителния орган на Конвенцията на  
4 май 2012 г. в Женева

Законът е приет от 44то Народно събрание 
на 22 март 2018 г. и е подпечатан с официал
ния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

3233

УКАЗ № 86
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ За
конът за изменение и допълнение на Кодекса 
на труда, приет от 44то Народно събрание 
на 22 март 2018 г.

Издаден в София на 28 март 2018 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Цецка Цачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Кодекса на 
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., 
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., 
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния 
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Кон
ституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; 
изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 
и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 
120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 
от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., 
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., 
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., 
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 
61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; 
Решение № 7 на Конституционния съд от 
2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 
2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 
от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 
57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 

от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 163 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Отпуск 

поради бременност и раждане“.
2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 7 думите „и 6“ се заличават.
4. Алинея 9 се отменя.
5. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Със съгласието на майката след 

навършване на 6месечна възраст на детето 
бащата може да ползва вместо нея отпуск за 
остатъка до 410 дни. Когато бащата е неиз
вестен, отпускът може да се ползва от един 
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от родителите на майката. Когато бащата е 
починал, отпускът може да се ползва от един 
от родителите на майката или на бащата.“

6. Алинея 11 се отменя.
7. В ал. 13 думите „ал. 10, 11 или 12“ се 

заменят с „ал. 10 или 12“, а думата „(осино
вителката)“ се заличава.

8. В ал. 14 думите „ал. 1 – 13“ се заменят 
с „ал. 1 – 12“.

9. Алинея 15 се изменя така:
„(15) В случаите, когато не се ползва отпуск 

по ал. 1, или лицето по ал. 10, което ползва 
такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на 
майката, когато работи по трудово правоот
ношение, се изплаща парично обезщетение от 
държавното обществено осигуряване.“

10. В ал. 16 думите „ал. 1“ се заменят с 
„ал. 1, 7, 8, 10 и 12“.

§ 2. В чл. 164а, ал. 4 след думите „по 
чл. 164“ се добавя „и по чл. 164б“.

§ 3. Член 164б се изменя така:

„Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна 
възраст

Чл. 164б. (1) Работничка или служителка, 
която осинови дете до 5годишна възраст, има 
право на отпуск за период от 365 дни от деня 
на предаването на детето за осиновяване, но 
не покъсно от навършване на 5годишната 
му възраст. 

(2) Когато детето е осиновено от съпрузи, 
отпускът по ал. 1 със съгласието на осино
вителката може да се ползва вместо нея от 
осиновителя след изтичане на 6 месеца от 
деня на предаване на детето за осиновяване, 
но не покъсно от навършване на 5годиш
ната му възраст, когато работи по трудово 
правоотношение. Когато осиновителят е 
починал, отпускът може да се ползва от 
един от родителите на осиновителката или 
на осиновителя, когато работи по трудово 
правоотношение.

(3) Със съгласието на работничката или 
служителката, която сама е осиновила дете, 
след изтичане на 6 месеца от деня на пре
даване на детето за осиновяване един от 
нейните родители може да ползва вместо нея 
отпуска по ал. 1, когато работи по трудово 
правоотношение.

(4) За времето, през което се ползва отпуск 
по ал. 2 или 3, отпускът на осиновителката 
се прекъсва.

(5) Право на отпуск при условията и в 
размерите по ал. 1 има и работникът или 
служителят в случаите, когато сам е осиновил 
детето. С негово съгласие след изтичане на 
6 месеца от деня на предаване на детето за 
осиновяване един от неговите родители може 
да ползва вместо него отпуска по ал. 1, когато 
работи по трудово правоотношение.

(6) В случаите, когато не се ползва отпуск 
по ал. 1 или 5, или лицето, което ползва та
къв отпуск, прекъсне неговото ползване, на 
осиновителката или на осиновителя, когато 
работи по трудово правоотношение, се из
плаща парично обезщетение от държавното 
обществено осигуряване.

(7) След използване на отпуските по ал. 1, 2, 
3 и 5, когато детето не е навършило 2годишна 
възраст и не е настанено в детско заведение, 
осиновителката, осиновителят или лицето, 
което е поело отглеждането на детето, има 
право на допълнителен отпуск за отглеждане 
на дете до навършване на 2годишната му 
възраст по чл. 164.

(8) Когато осиновителката и осиновителят 
се намират в брак, осиновителят има право 
на 15дневен отпуск при осиновяване на дете 
до 5годишна възраст от деня на предаване 
на детето за осиновяване, но не покъсно от 
навършване на 5годишната му възраст.

(9) Отпускът по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 не се полз
ва при смърт на детето, при прекратяване на 
осиновяването, както и когато детето посещава 
детско заведение, включително детска ясла 
или учебно заведение.

(10) Отпускът по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 не може 
да се ползва едновременно с отпуск по чл. 163, 
164 и 164а.

(11) През време на отпуска по ал. 1, 2, 3, 
5 и 8 на лицата се изплаща парично обезще
тение при условия и в размери, определени в 
отделен закон. Времето, през което се ползва 
отпускът, се признава за трудов стаж.

(12) Редът и начинът за ползване на отпуска 
по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 се определят с наредба на 
Министерския съвет.“

§ 4. В чл. 167 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Отпуск при 

смърт или тежко заболяване на родител или 
осиновител“.

2. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато майката на дете до 2годишна 

възраст или осиновителката на дете до 5го
дишна възраст почине или заболее тежко, 
поради което не може да се грижи за детето, 
съответната част от отпуските за раждане, 
при осиновяване и за отглеждане на дете се 
ползват от бащата (осиновителя). С негово 
съгласие тези отпуски могат да се ползват 
от един от неговите родители или от един 
от родителите на починалата или заболялата 
тежко майка (осиновителка) на детето, когато 
работи по трудово правоотношение.

 (2) Когато майката на дете до 2годишна 
възраст или осиновителката на дете до 5го
дишна възраст заболее тежко, поради което 
не може да се грижи за детето, и бащата 
(осиновителят) е починал, съответната част 
от отпуските за раждане, при осиновяване и 
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за отглеждане на дете се ползва от един от 
родителите на майката (осиновителката) или 
на бащата (осиновителя), когато работи по 
трудово правоотношение.“

3. В ал. 3 думата „малко“ се заличава.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Когато лицето, което само е осино

вило дете до 5годишна възраст, почине или 
заболее тежко, поради което не може да се 
грижи за детето, съответната част от отпуските 
при осиновяване или за отглеждане на дете 
до 2годишна възраст се ползва от един от 
неговите родители, когато работи по трудово 
правоотношение.

(5) Когато починат и двамата родители 
на дете до 2годишна възраст или двамата 
осиновители на дете до 5годишна възраст 
и детето не е настанено в детско заведение, 
включително детска ясла или учебно заведение, 
или в детско заведение на пълна държавна 
издръжка, съответната част от отпуските 
по ал. 1, 2, 3 и 4 се ползва от настойника, а 
с негово съгласие – от един от родителите 
на майката или на бащата на детето, съот
ветно – на осиновителите, когато работи по 
трудово правоотношение.“

§ 5. В чл. 167а, ал. 1 след думите „чл. 164, 
ал. 1“ се добавя „и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5“.

§ 6. В чл. 352, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. В т. 2 и 3 думата „ползуваните“ се заменя 
с „ползваните“. 

2. Точка 4 се изменя така:
„4. ползваните неплатени отпуски за вре

менна неработоспособност, за бременност и 
раждане и при осиновяване на дете до 5го
дишна възраст;“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) Работничките и служителките или 

лицата, на които отпускът поради осиновяване 
на дете по отменените ал. 6 и 11 на чл. 163 и 
по ал. 10 в редакцията є до влизането в сила 
на този закон или по чл. 164 не е изтекъл 
до 1 юли 2018 г. включително, от тази дата 
имат право на отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 
3 за остатъка до 365 дни, но не покъсно от 
навършване на 5годишна възраст на детето.

(2) Работничките и служителките или ли
цата, на които отпускът поради осиновяване 
на дете по отменените ал. 6 и 11 на чл. 163 и 
по ал. 10 в редакцията є до влизането в сила 
на този закон или по чл. 164 е изтекъл до 
1 юли 2018 г. включително, от тази дата имат 
право на отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 в 
размер на разликата между 365 дни и сбора от 
ползваните или полагащите се отпуски пора
ди бременност и раждане и за отглеждане на 
дете до 2годишна възраст, но не покъсно от 
навършване на 5годишна възраст на детето. 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 отпускът се 
разрешава въз основа на писмено заявление 
от лицето до предприятието.

(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 
на работничката или служителката или на 
лицето, което ползва отпуска, се изплаща 
парично обезщетение от държавното общест
вено осигуряване.

(5) От деня на разрешаване на отпуска по 
чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 отпускът по чл. 163 или 
по чл. 164 се прекратява. 

§ 8. В Кодекса за социално осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на 
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., 
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., 
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., 
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния 
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 
от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 
от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 
92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; 
попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17 от 2018 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 50:
а) в ал. 1 думата „календарни“ се заличава;
б) алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Осигуреното за общо заболяване и 

майчинство лице, при което е настанено дете 
по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закри
ла на детето, има право на обезщетение по 
ал. 1 в размер на разликата от възрастта на 
детето в деня на настаняването му по реда на 
чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето 
до изтичането на срока на полагащото се 
обезщетение за раждане.

(6) Осигуреният за общо заболяване и 
майчинство баща има право на парично 
обезщетение при раждане на дете в размера, 
определен по реда на чл. 49, за срок до 15 
дни през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 
от Кодекса на труда, когато отговаря на ус
ловията по чл. 48а.“;

в) в ал. 7 думата „календарни“ се заличава, 
а думите „чл. 163, ал. 10, 11 или 12“ се заменят 
с „чл. 163, ал. 10 и 12“; 

г) алинея 8 се изменя така:
„(8) Самоосигуряващите се лица имат 

право на обезщетение по ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 
7, когато отговарят на условията по чл. 48а.“

2. В чл. 50а: 
а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя 

така: „Майката, която отговаря на условията 
по чл. 48а, получава парично обезщетение в 
размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, 
когато:“;
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б) в ал. 2:
аа) в изречение първо думите „(осинови

телката)“ и „(осиновителя)“ се заличават;
бб) в изречение второ думите „е осигурено 

за общо заболяване и майчинство“ се заменят 
с „отговаря на условията по чл. 48а“.

3. Член 51 се изменя така:

„Обезщетение при смърт или при заболяване 
на майката или на осиновителката на дете до 

5-годишна възраст
Чл. 51. При смърт или тежко заболяване 

на майката (осиновителката), което я въз
препятства да гледа детето, на лицето, което 
ползва отпуска по чл. 167 от Кодекса на труда, 
се изплаща парично обезщетение по чл. 49, 
53 или 53в. Обезщетението се изплаща и на 
самоосигуряващите се лица, когато отговарят 
на условията по чл. 48а, 52а и 53а.“

4. Член 52 се изменя така:

„Обезщетение при бременност и раждане и при 
осиновяване на дете до 5-годишна възраст при 

прекратяване на осигуряването
Чл. 52. При прекратяване на осигуряването 

за общо заболяване и майчинство през време 
на получаване на обезщетение за бременност 
и раждане или при осиновяване на дете до 
5годишна възраст на осигуреното лице се 
изплаща парично обезщетение до изтичане 
на срока на обезщетението за бременност и 
раждане по чл. 50 или при осиновяване на 
дете по чл. 53в.“

5. В чл. 52а:
а) в заглавието думите „малко дете“ се 

заменят с „дете до 2годишна възраст“;
б) в текста думите „малко дете“ се заме

нят с „дете до навършване на 2годишната 
му възраст“.

6. В чл. 52б:
а) в заглавието думите „малко дете“ се 

заменят с „дете до 2годишна възраст“;
б) в текста след думата „дете“ се добавя 

„до навършване на 2годишната му възраст“.
7. В чл. 53:
а) заглавието се изменя така: „Обезщетение 

при отглеждане на дете до 2годишна възраст“;
б) алинея 1 се изменя така: 
„(1) След изтичане срока на обезщетени

ето за бременност и раждане, през време на 
допълнителния платен отпуск за отглеждане 
на дете до навършване на 2годишната му 
възраст, на майката се изплаща месечно па
рично обезщетение в размер, определен със 
Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване. Обезщетението се изплаща и на 
осиновителката, ако след изтичане срока на 
обезщетението при осиновяване на дете, то 
не е навършило 2годишна възраст.“;

в) в ал. 2:
аа) в изречение първо думите „на малко 

дете“ се заменят с „на детето“;

бб) в изречение второ думите „чл. 167, 
ал. 2“ се заменят с „чл. 167, ал. 5“;

г) в ал. 3 думите „до двегодишна възраст“ 
се заменят с „до навършване на 2годишната 
му възраст“; 

д) в ал. 4 след думите „даване за осино
вяване“ се поставя запетая и се добавя „при 
прекратяване на осиновяването“;

е) алинея 5 се изменя така:
„(5) Самоосигуряващите се лица имат пра

во на обезщетение по ал. 1, 2, 3 и 4, когато 
отговарят на условията по чл. 52а.“ 

8. Член 53а се изменя така:

„Право на обезщетение при осиновяване на дете 
до 5-годишна възраст

Чл. 53а. Осигурените за общо заболяване и 
майчинство лица имат право на обезщетение 
при осиновяване на дете до 5годишна възраст, 
ако имат 12 месеца осигурителен стаж като 
осигурени за този риск.“

9. Създават се чл. 53б, 53в и 53г:

„Срок за представяне на документи и данни за 
изплащане на обезщетение при осиновяване на 

дете до 5-годишна възраст
Чл. 53б. Осигурителите, техните клонове и 

поделения и осигурителните каси представят 
в съответното териториално поделение на 
Националния осигурителен институт доку
ментите и данните за изплащане на парично 
обезщетение при осиновяване на дете до 
5годишна възраст в срока по чл. 40а, т. 1, а 
самоосигуряващите се лица – до 10о число 
на месеца, следващ този, от който се иска 
изплащане на обезщетението.

Обезщетение при осиновяване на дете до 5-го-
дишна възраст

Чл. 53в. (1) На осигуреното за общо за
боляване и майчинство лице през време на 
отпуска при осиновяване на дете до 5годишна 
възраст се изплаща обезщетение в размера, 
определен по реда на чл. 49, за срок до 365 
дни от деня на предаването на детето за оси
новяване, но не покъсно от навършване на 
5годишната му възраст.

(2) На осигурения за общо заболяване и 
майчинство осиновител се изплаща парично 
обезщетение при осиновяване на дете в раз
мера, определен по реда на чл. 49, за срок 
до 15 дни през време на отпуска по чл. 164б, 
ал. 8 от Кодекса на труда.

(3) На осигуреното за общо заболяване и 
майчинство лице се изплаща парично обезще
тение в размера, определен по реда на чл. 49, 
след изтичане на 6 месеца от деня на предаване 
на детето за осиновяване за остатъка до 365 
дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 2, 
3 или 5 от Кодекса на труда. 

(4) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 
3 не се изплаща при смърт на детето, при 
прекратяване на осиновяването, при настаня
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ване в детско заведение на пълна държавна 
издръжка, както и когато детето посещава 
детско заведение, включително детска ясла 
или учебно заведение. 

(5) Самоосигуряващите се лица имат пра
во на обезщетение по ал. 1, 2, 3 и 4, когато 
отговарят на условията по чл. 53а. 

Обезщетение при неизползване на отпуска при 
осиновяване на дете до 5-годишна възраст
Чл. 53г. (1) Осиновителката на дете до 

5годишна възраст или осиновителят, който 
сам е осиновил дете до 5годишна възраст, 
когато отговаря на условията на чл. 53а, по
лучава парично обезщетение в размер 50 на 
сто от обезщетението по чл. 49, когато след 
изтичането на 90 дни от деня на предаване 
на детето за осиновяване:

1. не ползва отпуск за осиновяване, или 
лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне 
неговото ползване;

2. самоосигуряващото се лице започне 
да упражнява трудова дейност, за която се 
осигурява за общо заболяване и майчинство.

(2) Когато осиновителката е починала, 
лишена е от родителски права и/или упраж
няването на родителските права върху детето 
е предоставено на осиновителя, обезщетението 
по ал. 1 се изплаща на осиновителя, а когато 
той е починал – на настойника. Обезщетени
ето се изплаща на настойника и в случаите, 
когато осиновителят, който сам е осиновил 
дете, е починал или е лишен от родителски 
права. Обезщетението се изплаща, когато ли
цето, поело отглеждането на детето, отговаря 
на условията по чл. 53а.

(3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се из
плаща при смърт на детето, при прекратяване 
на осиновяването, при настаняване в детско 
заведение на пълна държавна издръжка, както 
и при отглеждането му от лице, включено в 
програми за подкрепа на майчинството.“

10. В чл. 54: 
а) в заглавието думите „малко дете“ се 

заменят с „дете до 2годишна възраст“;
б) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „е осигурена 

за общо заболяване и майчинство и е имала 
право на обезщетение“ се заменят с „отговаря 
на условията“;

бб) в т. 1 думите „малко дете“ се заменят 
с „детето“;

в) в ал. 2, изречение второ думите „е оси
гурено за общо заболяване и майчинство“ се 
заменят с „отговаря на условията на чл. 52а“;

г) в ал. 3 след думите „когато детето е да
дено за осиновяване“ се поставя запетая и се 
добавя „когато осиновяването е прекратено“.

11. Навсякъде в останалите текстове на 
кодекса думите „от 2“ се заличават.

§ 9. (1) Осигурените за общо заболяване и 
майчинство лица, които са осиновили дете и 
на които до 1 юли 2018 г. включително срокът 

за изплащане на обезщетение по чл. 50, ал. 5 
или 7 или по чл. 53 от Кодекса за социално 
осигуряване в редакцията им до влизането в 
сила на този закон не е изтекъл, от тази дата 
имат право на обезщетение по чл. 53в, ал. 1 
или 3 от Кодекса за социално осигуряване 
за остатъка до 365 дни, но не покъсно от 
навършване на 5годишна възраст на детето. 

(2) Осигурените за общо заболяване и май
чинство лица, които са осиновили дете и на 
които до 1 юли 2018 г. включително срокът 
за изплащане на обезщетение по чл. 50, ал. 5 
или 7 или по чл. 53 от Кодекса за социално 
осигуряване в редакцията им до влизането 
в сила на този закон е изтекъл, от тази дата 
имат право на обезщетение по чл. 53в, ал. 1 
или 3 от Кодекса за социално осигуряване 
за остатъка до 365 дни, но не покъсно от 
навършване на 5годишна възраст на детето.

§ 10. В Закона за здравното осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., 
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на 
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 
от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 
103 от 2017 г. и бр. 7 и 17 от 2018 г.) в чл. 40, 
ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1, буква „б“ думите „чл. 165, ал. 1 
и“ се заличават.

2. В т. 5 думите „отпуск при осиновяване 
на дете от 2 до 5годишна възраст по реда 
на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда“ се 
заменят с „отпуск при осиновяване на дете до 
5годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 
и 5 от Кодекса на труда“.

§ 11. В Закона за държавния служител (обн., 
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., 
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., 
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния 
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 
20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., 
бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на 
Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от 
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2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 
и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 67, 
ал. 5, т. 2 думите „чл. 163 – 164а“ се заменят 
с „чл. 163, 164, 164а и 164б“.

§ 12. В Закона за дипломатическата служба 
(обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., 
бр. 97 и 100 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г.; Решение 
№ 11 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 95 
от 2011 г.; изм., бр. 15 и 38 от 2012 г., бр. 15 от 
2013 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 68, ал. 2, т. 6 
думите „165“ се заменят с „164б“. 

§ 13. В Закона за малките и средните 
предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм., 
бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 
от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 
от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., 
бр. 82 от 2009 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 17 от 
2016 г.) в чл. 4в ал. 4 се изменя така:

„(4) Броят на лицата в отпуск поради бре
менност и раждане, на лицата в отпуск за 
отглеждане на дете до 2годишна възраст и 
на лицата в отпуск при осиновяване на дете 
до 5годишна възраст не се включва в чис
леността на персонала.“

§ 14. В Закона за семейни помощи за деца 
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., 
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., 
бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 
от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 
от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от 
2016 г. и бр. 99 от 2017 г.) се правят следните 
изменения:

1. В чл. 8:
а) в ал. 1, т. 1 думите „обезщетение за 

бременност, раждане и отглеждане на дете“ 
се заменят с „обезщетение за бременност 
и раждане, за отглеждане на дете или при 
осиновяване на дете до 5годишна възраст“;

б) в ал. 5 думите „обезщетение за бремен
ност и раждане и за отглеждане на малко 
дете“ се заменят с „обезщетение за бременност 
и раждане, за отглеждане на дете или при 
осиновяване на дете до 5годишна възраст“ 
и думите „чл. 48а и чл. 52а“ се заменят с 
„чл. 48а, 52а и 53а“;

в) в ал. 6 думите „чл. 48а и чл. 52а“ се 
заменят с „чл. 48а, 52а и 53а“. 

2. В чл. 8в, ал. 1, т. 4 думите „обезщетение 
за бременност, раждане и отглеждане на дете“ 
се заменят с „обезщетение за бременност 
и раждане, за отглеждане на дете или при 
осиновяване на дете до 5годишна възраст“. 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Законът е приет от 44то Народно събрание 

на 22 март 2018 г. и е подпечатан с официал
ния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

3231

УКАЗ № 88
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на За
кона за развитието на академичния състав в 
Република България, приет от 44то Народно 
събрание на 21 март 2018 г.

Издаден в София на 29 март 2018 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
развитието на академичния състав в Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; 
Решение № 11 на Конституционния съд от 
2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 

2010 г. и бр. 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения: 
1. В ал. 1 след думите „свързани с“ се до

бавя „придобиване на“, а след съюза „и“ се 
добавя „за заемане на“.

2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „чрез оп
ределяне на единни държавни изисквания и 
контрол върху тяхното спазване, както и кон
трол на качеството на научните изследвания“.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „включва за
емащите“ се заменят с „включва лицата, 
заемащи“, а думите „лица по“ се заменят с 
„лица, определени в“.

§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Министърът на образованието 

и науката чрез Националния център за ин
формация и документация създава и поддър
жа публичен регистър като електронна база 
данни, в който се вписват: 

1. лицата, придобили образователна и на
учна степен „доктор“ и/или научната степен 
„доктор на науките“ във висше училище или 
научна организация в Република България; 

2. защитените дисертационни трудове, и 
3. хабилитираните лица в Република Бъл

гария.
(2) В регистъра се вписват и лицата с при

добити научни степени в чужбина, признати 
по законоустановения ред.

(3) Висшите училища и научните органи
зации изпращат в Националния център за 
информация и документация по един екзем
пляр от защитените дисертационни трудове 
и авторефератите към тях на хартиен и елек
тронен носител, информация за издадените 
дипломи за придобита образователна и научна 
степен „доктор“ и научна степен „доктор на 
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науките“, както и за избраните на академични 
длъжности лица в срок до 14 дни от датата 
на издаването на дипломата, съответно от 
датата на избора.

(4) Националният център за информация 
и документация поддържа архив на защите
ните дисертационни трудове в електронен и 
печатен формат с публичен достъп.

(5) За всяко лице, вписано в регистъра по 
ал. 1, се създава електронен профил, в който 
се посочват:

1. обстоятелства, свързани с индивиду
алните наукометрични показатели, които 
отразяват научните резултати на лицето,  
и/или резултатите, които отразяват пости
женията му в художественотворческата или 
спортната дейност;

2. обстоятелства, свързани с индивидуални
те показатели, които отразяват академичните 
постижения в преподавателската дейност;

3 промяната в заеманата академична 
длъжност;

4. освобождаването от академична длъж
ност и основанията за това;

5. други обстоятелства, които отразяват 
научните и академичните резултати на лицето 
и/или резултатите му в художественотвор
ческата или спортната дейност.

(6) Информацията в регистъра се поддържа 
при спазване на Закона за защита на личните 
данни и Закона за авторското право и срод
ните му права.

(7) Обстоятелствата по ал. 5 се вписват в 
регистъра по заявление на висшите училища, 
научните организации или на самите лица. 
Заявителят декларира верността на заявените 
за вписване обстоятелства, които не се удос
товеряват с официален документ.

(8) Изпълнителният директор на Нацио
налния център за информация и документа
ция отказва вписване в регистъра, когато се 
установи по законоустановения ред, че:

1. заявените за вписване обстоятелства са 
неистински;

2. приложените официални документи не 
са издадени в установената от закона форма.

(9) Отказът по ал. 8 може да се обжалва 
при условията и по реда на Административ
нопроцесуалния кодекс.

(10) Реквизитите, условията и редът за 
водене на регистъра по ал. 1 се определят 
с наредба на министъра на образованието и 
науката.“

§ 4. Създава се чл. 2б:
„Чл. 2б. (1) Кандидатите за придобиване на 

научна степен и за заемане на академични
те длъжности „главен асистент“, „доцент“ и 
„професор“ трябва да отговарят на минимални 
национални изисквания към научната, препо
давателската и/или художественотворческата 
или спортната им дейност, определени в този 
закон, наричани понататък „минимални на
ционални изисквания“.

(2) Минималните национални изисквания 
са съвкупност от изисквания, всяко от които 
се определя чрез числовите стойности на един 
или няколко обективно измерими показатели, 
съотносими към съответната научна област 
и/или професионално направление, като:

1. наукометрични показатели, които отра
зяват научните резултати и техния отзвук в 
научната литература, и/или показатели, които 
отразяват измерими постижения в художест
венотворческата или спортната дейност, като: 
брой авторски монографии, брой публикации 
в реферирани и индексирани издания, брой 
глави в книги, брой студии и/или обзори, брой 
цитати без автоцитати в реферирани и индек
сирани издания от други автори на публика
циите на кандидата, брой подадени заявки за 
международни патенти, брой подадени заявки 
за национални патенти, брой издадени между
народни и/или брой национални патенти, брой 
изнесени доклади – включително пленарни и 
поканени, на научни конференции, получени 
отличия и награди във връзка с научните, 
художественотворческите или спортните 
постижения на кандидата, брой участия в 
научни и/или организационни комитети на 
международни конференции, участия като 
редактор или като член на редакторския ко
лектив в реферирани и индексирани издания, 
брой ръководени успешно завършени научни 
проекти от кандидата в областта на съот
ветната научна, художественотворческа или 
спортна дейност или участия като член в тях, 
брой авторски изложби, брой авторски филми, 
брой излъчени авторски радио и/или телеви
зионни предавания, брой изнесени авторски 
концерти, брой написани партитури и други 
сходни постижения, и други авторски права;

2. показатели, които отразяват измерими 
академични резултати в преподавателската 
дейност, като: брой защитени под ръководство 
на кандидата дисертации за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор“, 
брой въведени нови лекционни курсове, брой 
разработени нови упражнения за лекционни 
курсове, брой издадени учебници в чужби
на, брой издадени учебници и/или учебни 
пособия в Република България, включител
но електронни учебници, ръководство на 
магистърски и/или бакалавърски програми 
и други сходни академични постижения в 
преподавателската дейност.

(3) Минималните национални изисквания 
по ал. 2 по научни области и/или професи
онални направления за придобиването на 
всяка научна степен и заемането на всяка 
академична длъжност се определят в правил
ника за прилагане на този закон въз основа 
на група показатели измежду показателите 
по ал. 2 и се изразяват в минимален брой 
точки, които трябва да получи кандидатът в 
съответствие с индивидуалните си резултати 
по тези показатели. 
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(4) Кандидат, получил не помалко от ми
нималния брой точки за съответната научна 
област или професионално направление и 
за съответната научна степен и академична 
длъжност въз основа на индивидуалните си 
резултати по показателите по ал. 3, отговаря 
на минималните национални изисквания. 
Минималният брой точки и редът за изчисля
ването им се определят в правилника по ал. 3 
за всяка научна област и/или професионално 
направление и за всяка научна степен и всяка 
академична длъжност.

(5) Висшите училища и научните органи
зации могат да определят в правилниците си 
и допълнителни изисквания към кандидатите 
за заемане на академичните длъжности при 
спазване на този закон и на правилника за 
прилагането му.“

§ 5. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение трето: 
„Информацията за конкурса се изпраща и 
до Националния център за информация и 
документация за публикуване не покъсно от 
7 дни след решението за обявяване на конкурса 
от съответния академичен или научен съвет.“

2. В ал. 2 думата „пократък“ се заменя с 
„помалък“.

3. Създава се ал. 3:
„(3) Оценяване на дисертационен труд и 

на кандидатите за академични длъжности 
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се 
извършва само за лицата, които отговарят 
на минималните национални изисквания по 
чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията 
по чл. 2б, ал. 5.“

§ 6. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Оценката за съответствие с ми

нималните национални изисквания по чл. 2б, 
ал. 2 и 3, съответно с изискванията по чл. 2б, 
ал. 5, както и оценяването на дисертационен 
труд и на кандидатите за заемане на акаде
мични длъжности „главен асистент“, „доцент“ 
и „професор“, включително на резултати, 
научен принос и оригиналност на представе
ните трудове, се извършва от научно жури. 
За всяка конкретна процедура съставът му се 
предлага от първичното звено и се утвърждава 
от факултетния, съответно научния съвет.

(2) Ректорът на висшето училище, съответ
но ръководителят на научната организация 
определя със заповед състава на научното 
жури въз основа на утвърденото по реда на 
ал. 1 предложение в срок не покъсно от 
14 дни от получаването му.

(3) За членове на научното жури се избират 
лица, хабилитирани в български висши учили
ща или научни организации, с резултати в съ
ответната специалност и/или професионално 
направление за обявения конкурс или тема на 
дисертационен труд, а при невъзможност – в 
съответната научна област, включени в регис
търа по чл. 2а, и/или учени от чуждестранни 

висши училища или научни организации с 
резултати в съответната специалност и/или 
професионално направление, и/или научна 
област. При интердисциплинарност на обяве
ния конкурс или тема на дисертационния труд 
наймалко един член на журито трябва да бъде 
от друга научна област, към която обявеният 
конкурс или тема на дисертационния труд има 
отношение. Изборът се осъществява от две 
обособени групи – на външни и на вътрешни 
членове за съответното висше училище или 
научна организация. При избор на научно 
жури се определя и по един външен и един 
вътрешен резервен член.

(4) Членовете на научното жури трябва да 
отговарят на съответните минимални нацио
нални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3.

(5) За членове на научното жури по ал. 1 
не могат да бъдат избирани лица:

1. които имат конфликт на интереси по 
смисъла на § 1, т. 2а от допълнителните 
разпоредби с кандидат за придобиване на 
научна степен или за заемане на академична 
длъжност или за които са налице ограниче
нията по чл. 33;

2. които са свързани лица по смисъла на 
§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби с кан
дидат за придобиване на научна степен или 
за заемане на академична длъжност;

3. за които е доказано по законоустановения 
ред плагиатство в научните трудове;

4. които са освободени от академична 
длъжност на основание чл. 35, ал. 1, т. 2;

5. които са били членове на научното жури 
по предходните две последователни процедури 
за защита на дисертационен труд и/или за за
емане на академична длъжност в едно и също 
професионално направление, в съответното 
висше училище или научна организация, в 
случаите, когато има достатъчно хабилитира
ни лица в това професионално направление.

(6) Обстоятелствата по ал. 5, т. 1 – 4 в 
процедурите за придобиване на научна сте
пен и за заемане на академична длъжност се 
установяват с декларация от всеки член на 
научното жури, а по ал. 5, т. 5 се установяват 
от съответното висше училище или научна 
организация.

(7) По искане до факултетния или науч
ния съвет на кандидата за придобиване на 
научна степен или за заемане на академична 
длъжност един член на журито се заменя с 
друг от съответната квота по предвидения от 
закона ред. Искането може да бъде направено 
само веднъж.

(8) На своето първо заседание научното 
жури по ал. 1:

1. избира един от членовете си за пред
седател;

2. взема решение за допускане на канди
датите до оценяване в съответствие с изиск
ванията по чл. 3, ал. 3;
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3. определя от състава си рецензенти за 
допуснатите кандидати.

(9) Решенията на журито се приемат с явно 
гласуване и обикновено мнозинство и се офор
мят в протокол. Протоколът съдържа като своя 
неразделна част мотивите за приемането на 
съответното решение, включително относно:

1. резултатите на кандидата, неговия нау
чен принос, оригиналност на представените 
трудове и достоверност на представените 
научни данни; 

2. отговорите на кандидата на бележките, 
посочени в рецензиите и становищата, както 
и на отправените към него въпроси;

3. мотиви относно приемането или не
приемането на становището на кандидата в 
случаите по ал. 11, изречение второ.

(10) Не могат да се провеждат заседания на 
журито в намален състав. Отказът от участие 
в заседание или отказът за полагане на подпис 
от член на журито в протокола се установява 
с подписите на присъстващите членове на 
журито и не е основание за спиране на про
цедурата. Решенията на журито може да се 
вземат и неприсъствено, като в тези случаи 
обсъждането и гласуването се извършват чрез 
съответните технически средства при условия 
и по ред, определени с правилника на висшето 
училище или научната организация.

(11) Когато при оценяването по ал. 1 член на 
научното жури установи или се получи писмен 
сигнал за плагиатство, който не е анонимен 
и е мотивиран, научното жури задължително 
се произнася с решение относно наличието 
или липсата на плагиатство в дисертацион
ния труд по ред, установен в този закон и в 
правилниците на висшите училища и науч
ните организации. В тези случаи, преди да се 
произнесе, научното жури дава възможност 
на кандидата да представи своето становище.

(12) При постъпил сигнал за плагиатство в 
започнала процедура за оценяване по ал. 1 тя 
не може да бъде прекратена поради оттегляне 
на документите на кандидата. 

(13) Рецензиите и становищата, резюметата 
на рецензираните публикации и авторефера
тите се публикуват на публичен достъп на 
интернет страницата на висшето училище или 
научната организация на български език и на 
един от езиците, които традиционно се полз
ват в съответната научна област. Публичният 
достъп на материалите се запазва наймалко 
5 години след приключване на процедурата.“

§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Придобитите в чужбина научни сте

пени се признават от министъра на образо
ванието и науката чрез Националния център 
за информация и документация или от вис
шите училища или научните организации в 
Република България при условия и по ред, 
определени с този закон и правилниците им, 

в съответствие с нормативните актове и меж
дународните договори, по които Република 
България е страна.“

2. Създават се ал. 4 – 8:
„(4) Признаването на придобита в чужбина 

степен, съответстваща на образователната и 
научна степен „доктор“, се извършва за:

1. улесняване на достъпа до пазара на труда, 
както и за други цели, когато заявителят има 
правен интерес;

2. достъп до обучение за повишаване на 
квалификацията, за сключване на договори с 
постдокторанти и за заемане на академични 
длъжности в съответните висши училища и 
научни организации.

(5) В случаите по ал. 4, т. 1 процедурата по 
признаването се организира от министъра на 
образованието и науката чрез Националния 
център за информация и документация, а в 
случаите по ал. 4, т. 2 и при признаване на 
придобита в чужбина научна степен „доктор на 
науките“ – и от съответните висши училища 
и научни организации.

(6) Отказът за признаване на органите по 
ал. 5 може да се обжалва при условията и 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

(7) За извършеното признаване по реда 
на ал. 3 – 5 от висшите училища и научни 
организации се издава удостоверение, което 
се изпраща за вписване на лицата по чл. 2а, 
ал. 2 в регистъра по чл. 2а.

(8) Признатите по реда на ал. 3 – 7 научни 
степени са безсрочни и важат на територията 
на цялата страна.“ 

§ 8. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Образователната и научна степен 

„доктор“ може да се придобива и в условия 
на съвместно ръководство от български ръко
водител във висше училище или научна орга
низация, получили акредитация за обучение 
в образователната и научна степен „доктор“ 
от НАОА, и чуждестранен ръководител от 
акредитирано в съответната държава висше 
училище или научна организация за обучение 
в образователната и научна степен „доктор“ 
или съответстващата є степен. 

(2) Образователната и научна степен „док
тор“ по реда на ал. 1 се придобива в български 
и в чуждестранни висши училища и научни 
организации при сключен между тях договор за 
съвместно ръководство за обучение по ал. 1 и 
спазване на нормативните уредби на съответни
те държави и на правилниците на съответните 
висши училища и научни организации.

 (3) Условията за прием, съвместно ръковод
ство, разпределение на периодите на мобилност 
на докторанта, защитата на дисертациите и 
издаването на диплома се определят в пра
вилниците на висшите училища и научните 
организации, които подготвят и сключват 
рамкови договори за съвместно ръководство 
за обучение по ал. 1.
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(4) За извършеното обучение по реда на 
ал. 1 българските и чуждестранните висши 
училища или научни организации, които про
веждат съвместното обучение, издават обща 
диплома за образователната и научна степен 
„доктор“ или отделни дипломи с отбелязване 
в тях на съвместното ръководство.“

§ 9. В чл. 6, ал. 1 накрая се добавя „което 
отговаря на минималните национални изис
квания по чл. 2б, ал. 2 и 3“.

§ 10. В чл. 8 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) В срок от един месец след изтичането 

на срока по ал. 2 или 3 първичното звено 
предлага на факултетния, съответно научния 
съвет докторантът да бъде отчислен с право 
или без право на защита.

(5) Факултетният, съответно научният съвет 
се произнася с решение по предложението на 
първичното звено на първото си заседание 
след заседанието на първичното звено по ал. 4.

(6) Правото на защита може да бъде уп
ражнено в срок, определен в правилника на 
съответното висше училище или на научната 
организация, но не покъсно от 5 години от 
решението на факултетния, съответно научния 
съвет по ал. 5.“ 

§ 11. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1. 
2. Създава се ал. 2:
„(2) До защита на дисертационен труд се 

допускат лицата, които отговарят на мини
малните национални изисквания по чл. 2б, 
ал. 2 и 3.“

§ 12. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо думите „на 
външно“ се заменят с „от външно“.

2. Създава се нова ал. 2: 
„(2) В случаите по чл. 4, ал. 11 членовете на 

научното жури задължително дават становище 
относно наличието или липсата на плагиат
ство в дисертационния труд, представен за 
оценяване, в рецензиите и становищата си.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) В случаите по ал. 2 научното жури 

се произнася с решение, което се приема с 
обикновено мнозинство относно наличието 
или липсата на плагиатство. Решението се 
приема в срок не подълъг от 7 дни след из
тичането на срока по ал. 3.

(5) Кандидатът за придобиване на обра
зователната и научна степен „доктор“ не се 
допуска до защита на дисертационния труд, 
когато научното жури е приело решение за 
наличие на плагиатство в оценявания труд.

(6) Решението на научното жури може да 
се оспори пред факултетния, съответно науч
ния съвет по ред, определен в правилниците 
на висшето училище, съответно на научната 
организация.“ 

§ 13. В чл. 11, ал. 1 накрая се добавя „на 
кандидат, който е допуснат, в съответствие с 
изискванията на чл. 9 и 10“.

§ 14. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и 
се добавя „което отговаря на минималните 
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3“.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) До защита на дисертационен труд се 

допускат лицата, които отговарят на мини
малните национални изисквания по чл. 2б, 
ал. 2 и 3.“

3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съот
ветно ал. 4, 5 и 6.

§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ след думите 
„академичните длъжности“ се добавя „главен 
асистент“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Преминаването от академична длъж

ност на същата академична длъжност в дру
го висше училище или научна организация 
може да се извършва и без конкурс, с избор 
по решение на приемащото висше училище 
или научна организация и при условия и по 
ред, определени с правилниците им. По съ
щия ред може да се осъществи преминаване 
на същата или на съответна академична 
длъжност и от чуждестранно висше училище 
или научна организация, които са признати 
и акредитирани от съответните за чуждата 
държава компетентни органи.“

3. В чл. 15, ал. 5 накрая се добавя „вклю
чително правото на участие в научни журита, 
определени по реда на този закон“.

§ 16. В чл. 16 думите „не порядко“ се 
заменят с „не помалко“ и накрая се добавя 
„по ред, определен в Закона за висшето обра
зование и правилниците на висшите училища 
и на научните организации“.

§ 17. В чл. 17 накрая се добавя „при усло
вията и по реда на Кодекса на труда“.

§ 18. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Академичната длъжност „главен асис

тент“ се заема само от лице, което отговаря 
на минималните национални изисквания по 
чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията 
по чл. 2б, ал. 5 и притежава образователната 
и научна степен „доктор“, която за специално
стите от регулираните професии съответства 
на обявения конкурс.“

§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 6 думата „разработки“ се заменя с 
„резултати“.

2. Създава се т. 7:
„7. справка за изпълнение на минималните 

национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, 
съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, 
към която се прилагат необходимите доказа
телства, определени в този закон, в правил
ника за прилагането му и в правилниците на 
висшите училища или научните организации.“

§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения: 
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1. В ал. 1 след думите „законовите изисква
ния“ се добавя „включително на минималните 
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3“, 
а накрая се добавя „по чл. 2б, ал. 5“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Конкурсът се провежда по документи 

не покъсно от един месец от изпращане на 
съобщението по ал. 2. В началото на заклю
чителното заседание кандидатите правят 
кратко представяне по избрана от тях тема, 
съответстваща на обявения конкурс, и отго
варят на въпроси на членовете на журито.“ 

§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „въз основа 
на изпълнение на минималните национални 
изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 и на изис
кванията на висшето училище или научната 
организация по чл. 2б, ал. 5“ и се създават 
изречения второ и трето: „В случаите по чл. 4, 
ал. 11 членовете на научното жури задължи
телно дават становище относно наличието 
или липсата на плагиатство в представените 
за оценяване публикации, като научното жури 
се произнася с решение, прието по реда на 
чл. 10, ал. 4, изречение първо. Решението на 
научното жури може да се оспори пред фа
култетния, съответно научния съвет.“ 

2. В ал. 2 след думата „заключение“ се 
добавя „в който се включва и решението по 
ал. 1“.

§ 22. В чл. 23, ал. 1 се създават изречения 
второ и трето: „Редът и начинът за провежда
не на гласуването при избора се определят в 
правилника на съответното висше училище 
или научна организация. Във висшите учи
лища в гласуването участват само членовете 
на факултетния съвет, които са хабилитирани 
лица, и лицата, притежаващи образователна
та и научна степен „доктор“ и/или научната 
степен „доктор на науките“, а в научните 
организации – съответно членовете на науч
ния съвет.“

§ 23. В чл. 24, ал. 1 се правят следните 
допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „която за специ
алностите от регулираните професии трябва 
да бъде от същата специалност“.

2. Създават се т. 4 и 5:
„4. да отговарят на минималните национал

ни изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно 
на изискванията по чл. 2б, ал. 5;

5. да нямат доказано по законоустановения 
ред плагиатство в научните трудове.“

§ 24. В чл. 26 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал.1:
„(1) Кандидатите представят справка за 

изпълнение на минималните национални 
изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на 
изискванията по чл. 2б, ал. 5, както и справка 
за оригиналните научни приноси, към които 
се прилагат съответните доказателства, опре

делени в този закон, правилника за неговото 
прилагане и правилниците на висшите учи
лища и на научните организации.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) До оценяване се допускат лицата, кои

то отговарят на условията на чл. 24, ал. 1, 
включително на минималните национални 
изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на 
изискванията по чл. 2б, ал 5.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
изречение първо се изменя така: „В 14дневен 
срок след изтичането на срока за подаване 
на документи научното жури взема решение 
за допускане на кандидатите до оценяване 
и определя за допуснатите кандидати двама 
рецензенти, от които поне единият заема 
академичната длъжност „професор“.“

4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите по чл. 4, ал. 11 членовете на 

научното жури задължително дават становище 
относно наличието или липсата на плагиатство 
в представените за оценяване публикации, 
като научното жури се произнася с решение, 
прието с обикновено мнозинство, не покъсно 
от изтичането на срока по чл. 27, ал. 1.

(5) Решението на научното жури по ал. 4 
може да се оспори пред факултетния, съот
ветно научния съвет.“

§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „включително 
решението по чл. 26, ал. 4“ и се създава из
речение второ: „Материалите се публикуват 
по реда на чл. 4, ал. 13.“

2. В ал. 3 думите „според изпълнението 
на условията по чл. 24, ал. 1“ се заменят с „в 
съответствие с резултатите от справките по 
чл. 26, ал. 1“ и се създава изречение второ: 
„В началото на заключителното заседание 
кандидатите правят кратко представяне по 
избрана от тях тема, съответстваща на обя
вения конкурс, и отговарят на бележките, 
посочени в рецензиите и становищата, както и 
на отправените към тях въпроси от членовете 
на научното жури.“

3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „по чл. 24, 

ал. 1“ се заменят с „по чл. 26, ал. 1“;
б) в т. 1:
аа) в буква „а“ тирето и думите „разрабо

тване на лекционни курсове“ се заличават;
бб) буква „б“ се отменя;
в) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „участие в научноиз

следователски проекти; участия с доклади на 
международни и национални научни форуми“ 
се заличават;

бб) буква „б“ се отменя;
вв) в буква „в“ думата „рационализации“ се 

заменя с „други продукти на интелектуалната 
собственост“;

гг) буква „г“ се отменя;
г) в т. 3:
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аа) в текста преди буква „а“ след думата 
„художественотворческата“ се добавя „или 
спортната“;

бб) буква „а“ се изменя така:
„а) участие в проекти; членство в творческа 

или спортна организация“;
вв) в буква „б“ след думата „изкуството“ 

се добавя „или спортни постижения“.
§ 26. В чл. 27а се правят следните допъл

нения:
1. В ал. 2 в изречение второ след думата 

„Изборът“ се добавя „включително начинът 
на гласуване“, след думата „организация“ се 
добавя „като изборът се извършва“ и се съз
дава изречение трето: „Във висшите училища 
в гласуването участват само членовете на фа
култетния съвет, които са хабилитирани лица, 
и лицата, притежаващи образователната и 
научна степен „доктор“ и/или научната степен 
„доктор на науките“, а в научните организа
ции – съответно членовете на научния съвет.“

2. Създава се ал. 3:
 „(3) Факултетният, съответно научният 

съвет може с мотивирано решение да отхвърли 
направеното от научното жури предложение 
въз основа на направените изказвания.“

§ 27. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „която за специ

алностите от регулираните професии трябва 
да бъде от същата специалност“;

б) създават се т. 5 и 6:
„5. да отговарят на минималните национал

ни изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно 
на изискванията по чл. 2б, ал. 5;

6. да нямат доказано по законоустановения 
ред плагиатство в научните трудове.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Кандидатите представят справка за 

изпълнение на минималните национални 
изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на 
изискванията по чл. 2б, ал. 5, и справка на 
оригиналните научни приноси, към които се 
прилагат съответните доказателства, опреде
лени в този закон, в правилника за неговото 
прилагане и правилниците на висшите учи
лища и на научните организации.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно 
ал. 4 и 5.

§ 28. В чл. 29а се правят следните изме
нения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1. 
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 4, ал. 11 се прилагат 

разпоредбите на чл. 26, ал. 4 и 5.“
§ 29. В чл. 29б се правят следните изме

нения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) До оценяване се допускат лицата, които 

отговарят на условията на чл. 29, ал. 1 и 2, 
включително на минималните национални 
изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на 
изискванията по чл. 2б, ал. 5.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея 
думите „според изпълнението на условията 
по чл. 29“ се заменят с „в съответствие с 
изпълнение на постиженията, посочени в 
чл. 29, ал. 3“. 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 29“ се 

заменят с „чл. 29, ал. 3“; 
б) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „разработване на 

лекционни курсове“ се заличават;
бб) буква „б“ се отменя;
в) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „участия с доклади 

в международни и национални научни фору
ми“ се заличават;

бб) буква „в“ се отменя;
г) в т. 3:
аа) в текста преди буква „а“ след думата 

„художественотворческата“ се добавя „или 
спортната“;

бб) в буква „а“ след думите „художествено
творчески“ се добавя „или спортни“, а след 
думата „творчески“ се добавя „или спортни“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 30. В чл. 29в се правят следните изме

нения и допълнения: 
1. Създават се ал. 1, 2 и 3:
„(1) Факултетният, съответно научният 

съвет може да се произнася по процедури за 
заемане на академичната длъжност „професор“ 
само ако поне една трета от състава на съвета 
с право на глас е от лица, заемащи академич
ната длъжност „професор“ или притежаващи 
научната степен „доктор на науките“.

(2) В състава на съвета по ал. 1 задължи
телно се включват членовете на академичния 
състав на съответния факултет или научна 
организация, които заемат академичната 
длъжност „професор“ или притежават науч
ната степен „доктор на науките“.

(3) При невъзможност да се изпълни ус
ловието по ал. 1 за участие в конкретната 
процедура за заемане на академичната длъж
ност „професор“ могат да бъдат привличани 
и външни членове, които отговорят на изис
кванията на ал. 1.“ 

2. Досегашният текст става ал. 4.
§ 31. В чл. 30 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „относно съот

ветствието им с изискванията на този закон, 
правилника за прилагането му и правилниците 
на висшите училища, съответно на научните 
организации“.

2. В ал. 2 накрая думите „заинтересована 
страна“ се заменят със „заинтересовано лице, 
като обхваща:

1. нарушения при провежданите процедури;
2. конфликт на интереси при формирането 

на съставите на научните журита по реда на 
този закон;

3. наличие на плагиатство в дисертацион
ните трудове и представените за оценяване 
публикации;
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4. недостоверност на представените научни 
данни.“

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Сигналът по ал. 2 трябва да съдържа 

името, адреса и подписа на подателя, описа
ние на нарушенията, както и посочване на 
доказателствата, които го подкрепят. Срокът 
за подаване на сигнала е до приключване на 
съответната процедура.“

4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В тридневен срок от постъпване на 

сигнала по ал. 2 министърът на образованието 
и науката издава заповед за извършване на 
проверка, която включва: 

1. проверка относно допустимостта на сигна
ла в съответствие с изискванията по ал. 2 и 3;

2. проверка по същество на сигнала относно 
спазване изискванията на този закон, правил
ника за прилагането му и правилниците на 
висшите училища и научните организации, 
включително и за наличието на плагиатство 
в представения в съответната процедура 
дисертационен труд и/или публикации, не
достоверност на представените научни данни 
и/или конфликт на интереси при формирането 
на съставите на научните журита по реда на 
този закон.“

5. Създават се нова ал. 5 и ал. 6 – 11:
„(5) Проверката по ал. 4, т. 1 се извършва 

от комисия, която включва задължително 
правоспособен юрист и експерт, отговарящ 
за дейността на висшите училища и научните 
организации. В 7дневен срок от назначава
нето на комисията същата се произнася с 
мотивирано становище относно допустимостта 
на сигнала.

(6) Когато комисията по ал. 5 изрази ста
новище, че сигналът е допустим, министърът 
на образованието и науката в тридневен срок 
от получаване на становището възлага на 
Комисията по академична етика да извърши 
проверката по ал. 4, т. 2. 

(7) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 проверката 
се извършва от Комисията по академична 
етика по ред, определен в правилника за 
прилагане на закона.

(8) В случаите по ал. 2, т. 3 и 4 в 10дневен 
срок Комисията по академична етика опреде
ля за конкретната процедура не помалко от 
трима арбитри, които са хабилитирани лица 
от регистъра по чл. 2а, които: 

1. имат научни степени или са хабилитирани 
лица в същата специалност или професионално 
направление; 

2. не са участвали в съответната процедура 
в друго качество;

3. нямат конфликт на интереси с лицето, 
посочено в сигнала по ал. 2; 

4. нямат конфликт на интереси с лице, 
подало сигнала по ал. 2.

(9) Комисията по академична етика се 
произнася в срок до 30 дни с доклад до ми
нистъра на образованието и науката относно 
наличието или липсата на нарушения по ал. 2, 

т. 1 – 4. Докладът при нарушения по ал. 2, т. 3 
и 4 се изготвя въз основа на становищата на 
всеки един от арбитрите.

(10) В случаите на необходимост министъ
рът на образованието и науката със заповед 
може да удължи срока по ал. 9, но за не 
повече от 30 дни.

(11) Преди да се произнесе в случаите по 
ал. 2, т. 2, 3 и 4, Комисията по академична 
етика дава възможност на кандидата, предста
вил оценявания труд, предмет на проверката, 
съответно на лицето, посочено в сигнала за 
наличие на конфликт на интереси, да изрази 
своето становище.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 12 и в нея:
а) се създава ново изречение второ: „Чле

новете на Комисията по академична етика 
обсъждат приложените към сигнала по ал. 2 
доказателства, както и всички доказателства, 
представени от лицата по ал. 11.“;

б) досегашното изречение второ става из
речение трето и се изменя така: „Проверката 
завършва с доклада по ал. 9, който съдържа и 
констатации за редовността на всеки отделен 
етап на процедурата.“

§ 32. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Създава се Комисия по акаде

мична етика към министъра на образовани
ето и науката за разглеждане на сигналите, 
отправени до него относно нарушения при 
провежданите процедури за присъждането 
на научни степени или заемането на акаде
мични длъжности, както и относно сигнали 
за наличието на плагиатство в дисертацион
ните трудове и представените за оценяване 
публикации, недостоверност на представе
ните научни данни, конфликт на интереси 
при формирането на съставите на научните 
журита по реда на този закон. 

(2) Комисията по академична етика осъ
ществява дейността си в съответствие с този 
закон и по правилник, издаден от министъра 
на образованието и науката. 

(3) Комисията по академична етика се 
състои от петима членове, един от които е 
правоспособен юрист. Председателят и трима 
от членовете са представители на четирите 
научни области, които са предложени от 
висшите училища, научните организации, 
неправителствените организации на учените 
и социалните партньори. Те са хабилитира
ни лица, включени в регистъра по чл. 2а, 
притежаващи образователна и научна степен 
„доктор“ и наймалко 10годишен стаж по 
специалността. 

(4) Положението на председател и на 
член на Комисията по академична етика е 
несъвместимо със заемане на длъжности
те ректор, заместникректор, декан и/или 
директор на филиал във висше училище, 
съответно председател, заместникпредседа
тел и директор на институт на Българската 
академия на науките и Селскостопанската 
академия. 
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(5) Председателят или член на Комисията 
по академична етика се освобождава: 

1. при постъпване на негово писмено за
явление; 

2. при системно неизпълнение на задъл
женията; 

3. при фактическа невъзможност да из
пълнява длъжността, продължила повече от 
6 месеца; 

4. при несъвместимост с длъжностите и 
изискванията по ал. 4; 

5. при влизане в сила на акт, с който е 
установен конфликт на интереси;

6. по решение на министъра на образова
нието и науката.

(6) Решението за освобождаване на пред
седател или на член на Комисията по ака
демична етика се взема от министъра на 
образованието и науката.“

§ 33. В чл. 31 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „в тридневен 
срок от изтичането на срока по чл. 30, ал. 6“.

2. В ал. 2, изречение първо думите „или 
оправомощен от него заместникминистър“ 
се заличават.

3. В ал. 5 думите „или оправомощен от 
него заместникминистър“ се заличават.

4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато са налице условията по ал. 4 и 

министърът не издаде заповед за възобновя
ване след изтичане на едномесечния срок от 
спирането, процедурата може да се възобнови 
от ректора на висшето училище, съответно 
от ръководителя на научната организация.“ 

5. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаи на констатирано нарушение 

от Комисията по академична етика и при не
отстраняване на нарушенията по чл. 30, ал. 2, 
т. 1 и 2, при непредставяне на съответните 
доказателства в срока по ал. 4, както и при 
наличие на плагиатство в дисертационните 
трудове и представените за оценяване публи
кации или недостоверност на представените 
научни данни, министърът на образованието 
и науката издава заповед за прекратяване на 
съответната процедура.

(8) При системни нарушения при про
веждане на процедурите за придобиване на 
научни степени и за заемане на академич
ни длъжности, както и при неизпълнение 
на заповедите по ал. 2 за отстраняване на 
констатирани нарушения в провежданите 
процедури, министърът на образованието и 
науката предлага отнемане на програмната 
акредитация на съответните докторски про
грами на висшето училище или научната 
организация.“

§ 34. В чл. 32 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Създават се нови ал. 1 и 2 и ал. 3 – 7 :
„(1) Заповедите на ректора на висшето 

училище, съответно ръководителя на научна
та организация за заемане на академичните 

длъжности и актовете за присъждане на научни 
степени могат да се оспорят по администра
тивен ред пред министъра на образованието и 
науката за нарушения по чл. 30, ал. 2, т. 1 – 4.

(2) Производството пред министъра на 
образованието и науката започва по жалба 
на заинтересованото лице, подадена чрез вис
шето училище или научната организация в 
14дневен срок от уведомяването за приетитие 
актове по ал. 1.

(3) Ректорът на висшето училище, съответ
но ръководителят на научната организация 
може сам да отмени оспорения акт по ал. 1, 
след като получи становище по жалбата от 
факултетния, съответно научния съвет. Ста
новището се приема по ред, определен в пра
вилниците на висшите училища, съответно 
на научните организации.

(4) В случай че ректорът, съответно ръко
водителят на научната организация не отмени 
оспорения акт по ал. 1, той изпраща жалбата 
и цялата документация със свое становище 
до министъра на образованието и науката в 
14дневен срок от получаването на жалбата.

(5) В едномесечен срок от получаването 
на документите по ал. 4 министърът на об
разованието и науката организира проверка 
по реда на чл. 30, ал. 4 – 12.

(6) В срока по чл. 30, ал. 9 Комисията по 
академична етика приема мотивиран доклад, 
който изпраща на министъра на образова
нието и науката. В своя доклад комисията 
предлага да се:

1. потвърди оспорения акт на висшето 
училище или научната организация, или

2. отмени оспорения акт, като той се из
прати за разглеждане в нова процедура от 
друг състав на научното жури. 

(7) Министърът на образованието и науката 
издава заповед в съответствие с предложени
ето в доклада по ал. 6, с която потвърждава 
или отменя оспорения по административен 
ред акт на висшето училище или научната 
организация за заемане на академични длъж
ности или за придобиване на образователната 
и научна степен „доктор“ или научна степен 
„доктор на науките“.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 8 и се из
меня така:

„(8) Всички актове на органите на висшето 
училище, на научната организация за придо
биването на научна степен или за заемането 
на академичните длъжности по реда на този 
закон, както и заповедите на министъра на 
образованието и науката, издавани във връзка 
с осъществяването на правомощията му по 
глава четвърта, могат да се обжалват пред 
съда при условията и по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 9 и се из
меня така:

„(9) Обжалването на актовете по ал. 8 не 
спира изпълнението им.“
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4. Създава се ал. 10:
„(10) При наличие на някои от основанията 

по чл. 99 от Административнопроцесуалния 
кодекс, свързани с нарушения по чл. 30, ал. 2, 
т. 1 – 4, за влезли в сила актове за придобиване 
на научни степени и за заемане на академични 
длъжности по реда на този закон, производ
ствата по съответните процедури могат да 
бъдат възобновени по реда на глава седма от 
Административнопроцесуалния кодекс, като 
проверката се извърша от Комисията по ака
демична етика по реда на чл. 30, ал. 5 – 12. 
Сигналите се подават след узнаване от заин
тересованите лица за извършените нарушения 
по чл. 30, ал. 2, т. 1 – 4.“

§ 35. Създава се нов чл. 33:
„Чл. 33. При установяване на конфликт 

на интереси при съставянето на научните 
журита по реда на този закон, съответните 
лица нямат право да участват като членове на 
научно жури в продължение на три години, 
считано от датата на влизане в сила на акта 
за установяване на конфликт на интереси.“

§ 36. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. когато бъде доказано по законоустано

вения ред плагиатство или недостоверност 
на представените научни данни в научните 
трудове, въз основа на които е придобило или 
е участвало в процедура за придобиване на 
научна степен, или е заело или е участвало в 
конкурс за заемане на академична длъжност;“.

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) В случаите по ал. 1, т. 1 се отнема и 

научната степен, придобита по реда на този 
закон, с която е свързано нарушението.“

3. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Отнемането на научна степен и осво

бождаването от длъжност се извършват от 
ректора на висшето училище по реда на За
кона за висшето образование и правилника на 
висшето училище, съответно от ръководителя 
на научната организация по ред, определен 
в правилника на съответната организация.“

§ 37. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. При освобождаването от акаде

мична длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 и 
отнемането на научна степен по чл. 35, ал. 2 
всички лични права на лицето, произтичащи 
от научната степен и академичната длъжност, 
се смятат за отменени.“

§ 38. В допълнителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:
а) създава се т. 2а:
„2а. „Конфликт на интереси“ е налице, 

когато член на жури или свързани с него 
лица имат частен интерес, който може да 
повлияе върху безпристрастното и обектив
ното изпълнение на неговите правомощия 
или задължения във връзка с участието му в 
съответната процедура.“;

б) създават се т. 7 – 21:
„7. „Плагиатство“ е представяне за собст

вени на трудове, които изцяло или частично 
са написани или създадени от другиго, или 
използването на публикувани от другиго науч
ни резултати, без позоваване или цитиране в 
процедурите за придобиване на научни степени 
или за заемане на академични длъжности. 

8. „Единни държавни изисквания“ са 
правилата за провеждане на процедурите 
по този закон, редът за контрол върху тях 
и минималните национални изисквания по 
професионални направления за придобиване 
на научните степени и заемане на академич
ните длъжности, определени в този закон и 
в правилника за прилагането му.

9. „Реферирани и индексирани издания“ 
са издания, в които статиите се публикуват 
след анонимно рецензиране и които са част 
от международното изследователско прос
транство, като са реферирани и индексира
ни в световноизвестни бази данни с научна 
информация. 

10. „Монография“ е публикувано научно 
издание, което съдържа пълно и всестранно 
изследване на определен предмет, проблем 
или личност, написано от един или от ня
колко автори, придържащи се към един и 
същ възглед. Монографията е научен труд, 
който не повтаря или обобщава съществу
ващото знание, който има научен редактор 
и/или научни рецензенти, притежава ISBN и е 
в обем не помалък от 100 стандартни стра
ници с 1800 знака на страница. Тя съдържа 
разгърнато съдържание, изчерпателна библи
ография, като в текста има позовавания на 
други научни трудове.

11. „Глава от книга“ е обособено подраз
деление от основния текст на научен труд, 
който има научен редактор и/или научни 
рецензенти, и в което се разглежда отделен 
проблем или въпрос от общата тема, дефи
ниран в заглавието или означен с номер, 
публикуван в непериодично научно издание, 
което притежава съответно ISSN или ISBN. 
Тя може да бъде от един или от няколко 
автори.

12. „Студия“ е публикувано научно изслед
ване в списание, сборник или самостоятелно, 
в което се разглеждат определени аспекти от 
проблеми и въпроси, има научен редактор 
и/или научни рецензенти, притежава съответ
но ISSN или ISBN и обемът му е от 20 до 99 
стандартни страници с 1800 знака на страница.

13. „Обзор“ е публикувано научно изслед
ване в списание, сборник или самостоятелно, 
в което се прави критичен преглед на пуб
ликуваната литература по определен научен 
проблем, притежава съответно ISSN или 
ISBN и обемът му е от 10 до 99 стандартни 
страници с 1800 знака на страница.
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14. „Статия“ е публикуван научен труд, 
отговарящ на изискванията по т. 12, който 
съдържа описание на оригинални научни 
изследвания и е в обем до 20 стандартни 
страници с 1800 знака на страница. 

15. „Цитат“ е позоваване на научна публи
кация на автора в друга научна публикация 
или патент. Позоваването на една публикация 
се счита за едно цитиране, независимо на 
колко места в текста е извършено.

16. „Автоцитат“ е цитат, при който цити
раната и цитиращата публикация имат поне 
един общ автор.

17. „Недостоверност на представените 
научни данни“ е умишлено използване на 
неистински и/или манипулирани изходни 
данни при създаването на научен труд.

18. „Хабилитирани лица“ са:
а) лицата, които заемат или са заемали 

академичните длъжности „доцент“ или „про
фесор“, с изключение на лицата по чл. 36;

б) лицата, придобили научно звание „до
цент“, съответно „старши научен сътрудник 
II степен“ или „професор“, съответно „стар
ши научен сътрудник I степен“ по смисъла 
на отменения Закон за научните степени и 
научните звания.

19. „Факултетен съвет“ е органът по чл. 26, 
ал. 2 от Закона за висшето образование.

20. „Научен съвет“ е органът, съставен от 
хабилитирани лица и определен в устройстве
ните актове на научните организации или на 
висшите училища.

21. „Заинтересовано лице“ е всяко лице, 
което е придобило научна степен в съот
ветното професионално направление или е 
хабилитирано лице по т. 18.“ 

2. Създават се § 2а и 2б:
„§ 2а. В показателите по чл. 2б, ал. 2 могат 

да бъдат включвани публикации и цитати в 
издания с научно рецензиране, които не са 
реферирани и индексирани, като статиите и 
цитатите са приведени към статии и цитати в 
реферирани и индексирани издания чрез съ
ответни числови стойности на съответствие. 

§ 2б. При прилагането на чл. 24, ал. 1, 
т. 3 в отделни професионални направления, 
съобразно тяхната специфика, може да се 
допуска само монографичен труд без прирав
няването му към равностойни публикации в 
специализирани научни издания.“

3. Създава се § 3а:
„§ 3а. Решенията, свързани с провеждане 

на процедурите за заемане на академични 
длъжности по реда на този закон във фили
алите и основните звена на висшите училища 
с изключение на факултетите, се приемат от 
академичния съвет на съответното висше 
училище.“ 

3. Създават се § 4а, 4б и 4в:

„§ 4а. (1) Министърът на образованието и 
науката чрез Националния център за инфор
мация и документация поддържа Списък на 
съвременни български научни издания, ре
ферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация, както и 
извършва съответните справки относно чуж
дестранните научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни 
с научна информация.

(2) Министърът на образованието и науката 
чрез Националния център за информация и 
документация създава и поддържа Национален 
референтен списък на съвременни български 
научни издания с научно рецензиране.

§ 4б. Военните академии и висшите военни 
училища прилагат разпоредбите на този закон, 
доколкото друго не е предвидено в Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България.

§ 4в. Сигнали за наличието на плагиат
ство и/или недостоверност на представените 
научни данни по отношение на приключили 
процедури по придобиване на научни звания 
и за заемане на академични длъжности по 
реда на този закон, както и за придобиване 
на научни степени и научни звания по реда 
на отменения Закон за научните степени и 
научните звания се разглеждат и проверяват 
от Комисията по академична етика по реда 
на чл. 30, ал. 5 – 12 от този закон.“

§ 39. В преходните и заключителните раз
поредби се създава § 9б:

„§ 9б. (1) Когато дипломата за научна степен 
или свидетелството за научно звание, издаде
ни по реда на чл. 34, буква „е“ от отменения 
Закон за научните степени и научните звания, 
са изгубени, унищожени, повредени или са 
станали негодни за употреба, Националният 
център за информация и документация към 
министъра на образованието и науката издава 
удостоверение, което задължително съдържа 
трите имена на лицето, придобитата от него 
научна степен или научно звание, научната 
специалност, датата и номера на дипломата 
или свидетелството.

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по 
заявление на лицето и при наличие на доку
ментация, от която е видно, че изгубеният, 
унищоженият, повреденият или станалият 
негоден за употреба документ е бил издаден.

(3) Удостоверенията по ал. 1 се издават по 
образец, утвърден от министъра на образова
нието и науката.

(4) Притежателите на удостоверение по 
ал. 1 ползват правата на притежателите на 
диплома за научна степен или свидетелство 
за научно звание, издадени по реда на чл. 34, 
буква „е“ от отменения Закон за научните 
степени и научните звания.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. Откритите и незавършили до вли

зането в сила на този закон процедури за 
придобиване на научна степен и за заемане 
на академична длъжност се довършват при 
досегашните условия и ред.

§ 41. Всички материали по приключилите 
до влизането в сила на този закон процедури, 
проведени при условията и по реда на Закона 
за развитието на академичния състав в Репу
блика България, се публикуват на публичен 
достъп на интернет страницата на съответното 
висше училище или научна организация по 
реда на чл. 4, ал. 13.

§ 42. В срок до два месеца от влизането в 
сила на този закон: 

1. Министерският съвет изменя и допълва: 
а) правилника по чл. 2б, ал. 3;
б) класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления;
2. министърът на образованието и науката:
а) издава наредбата по чл. 2а, ал. 10;
б) изменя и допълва правилника за устрой

ството и дейността на Националния център 
за информация и документация;

в) издава правилника за дейността на Коми
сията по академична етика и определя състава 
є при спазване изискванията на този закон;

г) създава Националния референтен списък 
на съвременни български научни издания с 
научно рецензиране.

§ 43. В срок до 6 месеца от влизането в 
сила на този закон висшите училища и на
учните организации: 

1. привеждат своите правилници в съот
ветствие с изискванията на този закон и с 
правилника за прилагането му;

2. приемат Европейската харта за изследо
ватели, Кодекса за поведение при подбор на 
изследователи и Етичен кодекс.

§ 44. (1) Националният център за инфор
мация и документация към министъра на 
образованието и науката формира регистъра 
по чл. 2а от електронната база данни за защи
тените дисертационни трудове и за хабилити
раните лица в Република България, която се 
привежда в съответствие с изискванията на 
този закон в срок до 6 месеца от влизането 
му в сила.

(2) В срока по ал. 1 висшите училища, 
научните организации или лицата по чл. 2а, 
ал. 7 подават справки, съответно деклара
ции за обстоятелствата по чл. 2а, ал. 5 и за 
съответствието с минималните национални 
изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, в които се 
посочват и индивидуалните числови стойности 
на наукометричните показатели, отразяващи 
научните им постижения и/или показателите, 
отразяващи постиженията им в художествено
творческата или спортната дейност, както и 
показателите, които отразяват академичните 
постижения в преподавателската дейност.

(3) До изпълнение на задълженията по 
ал. 2 съставът на научните журита по чл. 4, 
ал. 4 се формира по досегашния ред.

(4) Лицата, които в срока по ал. 2 не отго
варят на минималните национални изисквания 
по чл. 2б, ал. 2 и 3, се вписват в регистъра по 
чл. 2а след представяне на доказателства, че 
са постигнали съответствие с тях.

§ 45. В Закона за висшето образование 
(обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., бр. 28 от 1996 г., 
бр. 56; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 
1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 
от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 
2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 
от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 
от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 
74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 
2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 
2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54, 
66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 
и 98 от 2016 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10, ал. 2:
а) в т. 6 се създава буква „г“:
„г) когато по отношение на ректора на 

висшето училище бъде установено плаги
атството в научните трудове, въз основа на 
които е придобита научна степен или е заета 
академична длъжност, или когато ректорът 
не изпълни правомощията си да освободи от 
длъжност по реда на чл. 58, ал. 1, т. 4 лице, 
за което е констатирано плагиатство по за
коноустановения ред.“;

б) създава се нова т. 8:
„8. упражнява контрол върху висшите 

училища и организациите по чл. 47, ал. 1 по 
спазването на изискванията на Закона за раз
витието на академичния състав в Република 
България при условия и по ред, определени 
в него; информация за извършените провер
ки и за резултатите от тях се публикува на 
интернет страниците на Министерството на 
образованието и науката и на висшето учи
лище, съответно научната организация.“

2. В чл. 42, ал. 1 се създава т. 3:
„3. трета степен – след придобита образо

вателноквалификационна степен „магистър“, 
със срок на подготовка и самостоятелна 
научноизследователска работа, определен в 
чл. 8, ал. 2 от Закона за развитието на ака
демичния състав в Република България, като 
на завършилите се присъжда образователна 
и научна степен „доктор“.“

3. В чл. 53, ал. 2 думите „подбор и“ се 
заличават. 

§ 46. Законът влиза в сила един месец след 
обнародването му в „Държавен вестник“. 

Законът е приет от 44то Народно събрание 
на 21 март 2018 г. и е подпечатан с официал
ния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

3230
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УКАЗ № 89
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за допълнение на Закона за общест
вените поръчки, приет от 44то Народно 
събрание на 22 март 2018 г.

Издаден в София на 29 март 2018 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

ЗАКОН
за допълнение на Закона за обществените 
поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., 
бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г.  

и бр. 7, 15, 17 и 24 от 2018 г.)

Параграф единствен. В чл. 13, ал. 1, т. 18 
след думата „изграждане“ се добавя „и под
дръжка“.

Законът е приет от 44то Народно събрание 
на 22 март 2018 г. и е подпечатан с официал
ния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
 Цвета Караянчева

3232

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен 

представител

Народното събрание на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Р Е Ш И :
Прекратява пълномощията на Димитър 

Николов Гамишев като народен представител 
от Първи изборен район – Благоевградски.

Решението е прието от 44то Народно 
съб рание на 29 март 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

3496

РЕШЕНИЕ
за отпускане на държавни парични награди 
за особени заслуги към българската държава 

и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване 
на лица за особени заслуги към българската 
държава и нацията

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44  
ОТ 29 МАРТ 2018 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на държавното обществено осигу

ряване за 2018 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер 11 063 лв. по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2018 г. за разпла
щане на извършените разходи по предоста
вените дейности и услуги на правоимащите 
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите 
и военнопострадалите.

(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за смет
ка на предвидените средства по централния 
бюджет за 2018 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за 
военноинвалидите и военнопострадалите.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на управителя на Националния 
осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

3519

Р Е Ш И :
1. Отпуска държавни парични награди по

жизнено за особени заслуги към българската 
държава и нацията в размер 700 лв. месечно, 
съответно на:

Мария Константинова Чичикова
проф. Иван Петков Дреников
Александрина Милчева
Павел Кирилов Поппандов
проф. Петър Стефанов Льондев,
за изключителните им постижения и за 

цялостния им принос в областта на културата.
2. Възлага изпълнението на решението на 

министъра на културата.
Решението е прието от 44то Народно 

събрание на 29 март 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 
ОТ 29 МАРТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Националния 
съвет по въпросите на социалното включване 
към Министерския съвет, приет с Поста
новление № 112 на Министерския съвет от 
2009 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп., 
бр. 80 и 93 от 2009 г., бр. 46 от 2010 г., бр. 62 

от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Параграф единствен. В чл. 6, ал. 2 след 
думата „лично“ се поставя запетая, а думите 
„и не могат да упълномощават други лица да 
ги представляват“ се заменят с „а в случаите, 
когато това е невъзможно – чрез упълномощен 
от тях представител“.

Министърпредседател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

3520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 
ОТ 29 МАРТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Постановление № 18 на Министер
ския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за 
координация в борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европей
ския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и 
доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 
и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., 
бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 
от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от 
2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 60, 76 и 101 от 
2014 г., бр. 77 от 2015 г. и бр. 68 от 2017 г.) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3: 
а) в ал. 2 думите „заместник министър

председателят по коалиционна политика и 
държавна администрация и министър“ се 
заменят с „министърът“;

б) в ал. 4:
аа) в т. 2 думите „заместник министър

председателят по коалиционна политика и 
държавна администрация и министър“ се 
заменят с „министъра“;

бб) в т. 7 думите „земеделието и храните“ се 
заменят със „земеделието, храните и горите“;

вв) в т. 10 думите „заместникминистър 
на образованието и науката, отговорен за 
управлението на средствата от Европейските 
фондове и програми“ се заменят с „изпълни
телният директор на Изпълнителна агенция 
„Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“;

гг) в т. 18 думите „по рибарство и аква
култури“ се заменят със „Сертификационен 
одит на средствата от европейските земедел
ски фондове“.

2. В чл. 15, ал. 1 след думите „нередност 
и измама“ съюзът „и“ се заменя със запетая, 
а накрая се добавя „и с Наредбата за адми
нистриране на нередности по Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, приета 
с Постановление № 173 на Министерския 
съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2016 г.; 
изм., бр. 55 от 2017 г.)“.

3. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 3:
„3. с Наредбата за администриране на 

нередности по Европейските структурни и 
инвестиционни фондове – по отношение на 
Европейските структурни и инвестиционни 
фондове.“

§ 2. В Правилника за организацията на 
дейността на Съвета за координация в борбата 
с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз, приет с По
становление № 214 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 71 
от 2012 г.; изм., бр. 60 от 2014 г.), се правят 
следните допълнения:

1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) По инициатива на председателя, на 

член на Съвета или на секретаря на Съвета 
по въпроси от компетентността на Съвета 
може да се вземат решения чрез неприсъст
вена процедура.“

2. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Неприсъствената процедура 

за вземане на решения е съгласувателна 
процедура, която започва по инициатива на 
лицата по чл. 3, ал. 4.

(2) Лицата по чл. 3, ал. 4 изпращат до члено
вете на Съвета въпроса от компетентността на 
Съвета, по който трябва да се вземе решение.

(3) По представените за съгласуване въпро
си членовете на Съвета изразяват становище 
в определения им срок.

(4) Въпросите се считат за съгласувани 
без бележки, когато в посочения срок не е 
получено становище. 

(5) Решението се счита за прието, когато 
е подкрепено с „да“ от повече от половината 
членове на Съвета, представили становища.

(6) В случаите, когато въз основа на по
лучените становища се измени съществено 
представеният за съгласуване проект на ре
шение или се подготви нов проект, лицата 
по чл. 3, ал. 4 са длъжни да го изпратят за 
повторно съгласуване заедно със справка по 
тези становища.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила в деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министърпредседател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
3521
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
 НА КУЛТУРАТА

СПОРАЗУМЕНИЕ 
за сътрудничество в областта на културата 
между Министерството на културата на 
Република България и Министерството на 
човешките ресурси на Унгария за периода 

2018 – 2020 г.
(Одобрено с Решение № 641 от 25 октомври 
2017 г. на Министерския съвет. В сила от 

2 март 2018 г.)

Министерството на културата на Република 
България и Министерството на човешки
те ресурси на Унгария (наричани подолу 
„Страните“), 

Водени от желанието чрез специфичните 
средства на културното сътрудничество да 
укрепят традиционното приятелство и раз
бирателство между двете държави и техните 
граждани,

В съответствие със Спогодбата за сътрудни
чество в областта на културата, образованието 
и науката между правителството на Република 
България и правителството на Република Ун
гария, подписана на 5 май 1994 г. в Будапеща,

Стремейки се в съответствие с целите и 
принципите, залегнали в подписаните и от 
двете Страни международни договори, чрез 
взаимното си сътрудничество да се включат в 
интеграционния процес и така да допринесат за 
обогатяването на общата европейска култура,

Постигнаха следните договорености за 
периода 2018 – 2020 г.: 

Член 1
Страните приемат за основна форма на 

междудържавното си сътрудничество осно
ваните на взаимен интерес преки контакти 
между области, градове, общини, институции, 
организации, дружества и църкви, сдружения, 
основани по инициатива на граждани, фон
дации, както и отделни граждани. Страните 
поддържат съществуващите форми на култу
рен обмен, създават благоприятни условия за 
изграждане на нови контакти и се стремят 
да популяризират на възможно найширока 
основа в своите държави значимите творби 
и достижения на изкуството и културата на 
другата държава.

Страните въз основа на настоящия работен 
проект се договарят за годишния лимит от 
по 10 дни, касаещ обмена на взаимни срещи 
на творци, експерти и дейци на културата и 
науката.

Член 2
Страните обръщат изключително внима

ние на регионалното и общоевропейското 
културно сътрудничество и на подкрепата за 
осъществяване на съвместни културни проекти 
в рамките на Централноeвропейската иници
атива и програмите на Европейския съюз.

Страните обменят информация и си сътруд
ничат в рамките на различните междуправи
телствени и неправителствени международни 
културни организации, в които членуват и 
двете държави.

Член 3
Страните подкрепят развитието на прякото 

сътрудничество във всички области на изку
ството. Те подпомагат участието на творци, 
експерти, ансамбли, солисти и наблюдатели в 
поважните културни прояви, международни 
фестивали и конкурси, провеждащи се на 
тяхна територия.

Страните поощряват прякото сътрудни
чество между сродни културни и художест
вени институции, сдружения, организации и 
творчески съюзи и експерти в областта на 
изкуството въз основа на сключени преки 
споразумения между тях.

Член 4
Страните подкрепят обмена на творци и 

творчески колективи на импресарски прин
цип чрез посредничеството на лицензирани 
импресарски агенции или на базата на преки 
контакти. Те поощряват развитието на връз
ките в областта на защитата на авторското 
право и сродните права.

Член 5
Страните и занапред обръщат изключител

но внимание на дейността на своите културни 
институти, функциониращи в съответните 
столици, въз основа на подписаната на 7 март 
2002 г. в Будапеща Спогодба между прави
телството на Република България и прави
телството на Република Унгария за статута и 
дейността на Българския културен институт в 
Будапеща и на Унгарския културен институт 
в София. Те оказват максимална подкрепа 
за тяхната поддръжка и функциониране с 
цел институтите да могат да развиват своята 
дейност по културното посредничество при 
възможно найблагоприятните правни, орга
низационни и финансови условия.

Член 6
Страните взаимно подпомагат културните 

програми, свързани с исторически дати на 
двете държави, особено с оглед на 140ата 
годишнина от сключването на Санстефанския 
мирен договор (3 март 1878 г.), съвпадаща по 
време с действието на настоящото Споразу
мение. През 2016 г. народните събрания на 
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двете държави обявиха 19 октомври за Ден 
на българоунгарското приятелство с цел 
общото честване на този ден в двете страни, 
за да се задълбочи и укрепи и по този начин 
приятелството между двата народа.

Член 7
Страните подкрепят дейността на Българ

ското дружество за приятелство (Българи от 
град Сегед), на Българоунгарското дружество 
за приятелство и на Унгарскобългарското 
дружество за приятелство.

Член 8
Страните взаимно се осведомяват за 

найважните културни и творчески събития 
и международни прояви в собствените им 
държави. Взаимно поощряват участието на 
творци в международни изложби на изобра
зително, приложно и фотографско изкуство, 
архитектурно и народно творчество, както 
на музикални, танцови, филмови и театрал
ни фестивали. Взаимно отправят покани за 
участие на специалисти в журитата или поощ
ряват участието на наблюдатели в поважни 
международни културни прояви.

Изпълнителски изкуства

Член 9
Страните подкрепят осъществяването на 

преки връзки с цел развитие на сътрудни
чество в областта на музикалното, танцо
вото и театралното изкуство. Те подпомагат 
взаимните посещения на оперни, балетни, 
съвременни танцови, фолклорни и театрални 
колективи, оркестри и други изпълнителски 
трупи и солисти, както и отправят покани 
към гостуващи диригенти, хореографи и ре
жисьори, въз основа на пряко споразумение 
между заинтересованите институции или на 
импресарска основа.

Страните проучват възможността за раз
мяна на една камерна група за времето на 
действието на настоящото Споразумение, 
като подробностите се договарят чрез отделно 
пряко споразумение.

Българската страна предлага на вниманието 
на Унгарската страна следните фестивали:

•  Международен музикален фестивал „Со
фийски музикални седмици“, ежегоден, 
май – юни;

•  Международен музикален фестивал 
„Мартенски музикални дни“ , ежегоден, 
Русе, март;

•  Международен фестивал „Варненско 
лято“, ежегоден, Варна, юни – юли;

•  Международен фолклорен фестивал – Бур
гас, ежегоден (август);

•  Международен куклен фестивал „Двама 
са малко – трима са много“, провеждан 
в Пловдив (септември);

•  Международен куклен фестивал „Злат
ният делфин“, организиран във Варна на 
три години;

•  Международен музикален фолклорен 
фестивал – Велико Търново;

•  Международен музикален фолклорен 
фестивал – Пловдив;

•  Международен музикален фолклорен 
фестивал – Варна, ежегоден;

•  Джаз фестивал – Банско, ежегоден (ав
густ); 

•  Пловдивски фестивали на киното;
•  Шуменска историческа сценична въз

становка.
Унгарската страна предлага на вниманието 

на Българската страна следните мероприятия 
в Унгария, като при проява на интерес може 
да предостави за тях подробна информация:

•  Карнавал в Мохач (февруари);
•  Будапещенски танцов фестивал (април); 
•  Празнична седмица на книгата – Буда

пеща (май);
•  Унгарски танцов фестивал (Дьор) (юни);
•  Фестивал на танца (Веспрем) (май);
•  Републиканска среща на театралното 

изкуство, Пейч (юни);
•  Фестивал на унгарските театри (Киш

варда) (юни);
•  THEALTER – Международна среща на 

свободните театри (Сегед) (юли);
•  Хортобадски конни празници (юли);
•  Дни на джаза в Дебрецен (юни);
•  Международно детскоюношеско театрал

но биенале ASSITEJ (Капошвар) (на две 
години през май);

•  Международен куклен фестивал за въз
растни (Пейч) (на три години през юни);

•  Карнавал на цветята в Дебрецен (август);
• Фестивал Сигет (Будапеща) (август);
•  Среща на куклените театри в Унгария 

(Кечкемет) (на две години през септем
ври);

•  Будапещенски международни музикални 
конкурси (ежегодно в различни жанрове);

•  Стари музикални дни (юни);
•  Международен фестивал и семинар „Бар

ток“ (Сомбатхей) (юли);
•  Семинар „Кодай“ (Кечкемет) (юли – ав

густ);
•  Будапещенски пролетен фестивал (март);
•  Фестивал „Музиката на нашето съвремие“ 

(октомври);
•  Фестивал „Музиката на нашата епоха“ 

(октомври);
•  Международен театрален фестивал „Ищ

ван Хорват младши“ (на всеки две го
дини, юни);

•  Summerfest Международен фолклорен 
фестивал и панаир на народното твор
чество – Сазхаломбата;

•  Курултай;
•  Веселби в пограничните крепости – Егер.
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Член 10
Страните приветстват организирането и 

провеждането в България на всеки две години 
на Конкурса за пианисти „Лист – Барток“ и 
на Национален рецитаторски конкурс за из
пълнение на унгарска и българска литература 
в Шумен.

Член 11
 Всяка от Страните подпомага включването 

на сценични и музикални произведения на 
творци от другата държава в репертоара на 
своите артисти и състави, съобразявайки се с 
действащото в двете държави законодателство 
по отношение на авторските права.

Движимо и недвижимо културно наследство

Член 12
 Страните въз основа на взаимен интерес 

подкрепят сътрудничеството между оторизи
раните национални институции в областта 
на опазване на недвижимите и движимите 
културни ценности, музеите, библиотеките и 
архивите. В рамките на това сътрудничество 
те осъществяват обмен на опит и специализи
рана информация, издания и научни трудове.

Член 13
Страните подкрепят изследването, опаз

ването и експонирането на своя територия 
на паметни места, свързани с историята и 
културата на другата държава, като за целта 
си оказват взаимно съдействие. 

Българската страна осигурява професио
нална подкрепа за дейността на паметното 
място в Харкан. 

Унгарската страна осигурява професио
нална подкрепа за Къщатамузей „Лайош 
Кошут“ към Регионалния музей – Шумен, за 
Музейната сбирка, посветена на унгарската 
борба за независимост от 1848 – 1849 г. към 
Видинския регионален исторически музей, 
Къщатамузей „Ласло Наги“ към Смолянския 
регионален исторически музей и за Музея в 
памет на Варненската битка на Крал Вла
дислав от 1444 г.

Страните подкрепят сътрудничествата в 
областта на културата и науката също и в 
рамките на Дунавската макрорегионална 
стратегия, особено насочените към номини
рането на границите на Римската империя за 
включване в листата на световното културно 
наследство. В интерес на това компетентните 
специалисти и институции си сътрудничат и 
обменят професионален опит.

Член 14
Страните констатират със задоволство и 

подкрепят прякото сътрудничество на реци
прочна основа чрез участие със съвместни 

проекти по програмите на Европейския 
съюз; размяната на изложби и опит между 
следните музеи:

•  Насърчават контактите между Нацио
налния исторически музей в София и 
Унгарския национален музей, между 
Националната галерия в София и Музея 
за съвременно изкуство „Музей Лудвиг“.

•  Сътрудничеството на българския Нацио
нален литературен музей с Литературния 
Музей Петьофи.

•  Обмен на изследователи и общо пред
ставяне на фолклорна изложба на Етно
графския комплекс „Етъра“ и Музея на 
открито в Сентендре.

Член 15
Страните поощряват на основата на меж

дуинституционални споразумения прякото 
сътрудничество между библиотеки, архиви и 
музеи, особено националните им колекции. 
В рамките на това насърчават обмена на 
специалисти от съответните институции – на 
базата на предварително съгласуване.

Член 16
Страните в рамките на срока на валидност 

на настоящото Споразумение организират 
съвместна археологическа изложба, посветена 
на историята на унгаробългарските взаимо
отношения от VІІ – Х век. Детайлите на го
респомената експозиция ще бъдат предмет на 
отделно споразумение между компетентните 
засегнати институции. От унгарска страна 
партньор в сътрудничеството е Министер
ството на човешките ресурси на Унгария, а 
от българска страна – Министерството на 
културата на Република България.

Литература, издателска и преводаческа
дейност

Член 17
Страните взаимно се осведомяват за 

важните литературни инициативи, изложби 
на книги и панаири на книгата в своята 
държава и отправят покани за участие в 
тях на литератори, издатели и специалисти 
от другата държава. В тази дейност активна 
роля ще играе Унгарският културен институт 
в София и Българският културен институт в 
Будапеща чрез организиране на литературни 
вечери и представяне на книги, по този на
чин способствайки за популяризирането на 
унгарската и българската литература.

Страните разменят покани и насърчават 
участието на свои издатели в международни 
панаири на книгата, организирани на тери
торията на другата държава.
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Член 18
Страните поощряват превода, издаването 

и разпространението на литературни про
изведения, при спазването на действащото 
законодателство за защита на авторски права.

Член 19
Унгарската страна поощрява възникване

то на унгарскобългарско сътрудничество в 
областта на художествения превод, свързан 
с дейността на Ласло Наги, и насърчава 
сътрудничеството между Унгарската страна 
и компетентните български партньорски 
институции.

Кино

Член 20
В областта на филмовото изкуство Страни

те подкрепят прякото сътрудничество между 
филмови студии, свързани с киното институ
ции и творчески съюзи, размяната на покани 
за участие във филмови фестивали и дни на 
киното. Страните разглеждат възможността 
да организират по един ретроспективен фил
мов преглед през периода на действие на това 
Споразумение.

Страните подкрепят филмовото сътрудни
чество на централно и източноевропейските 
страни с цел разпространение на европейските 
филмови ценности в рамките на създадените за 
тази цел европейски организации и програми, 
като например: EURIMAGES, Media Plus и др.

Страните подкрепят представянето на свои 
филми и участници в големите кинофестива
ли: София филм фест, Фестивал на европей
ските копродукции в София, Международен 
филмов фестивал „Любовта е лудост“ във 
Варна, в Будапеща и на Фестивала Mediawave. 

Изобразително изкуство, образование по 
изкуствата

Член 21
Страните поощряват организирането на 

изложби на изобразително, приложно и фо
тографско изкуство в двете столици и в по
големи региони.

Член 22
Страните подкрепят сътрудничеството 

между художествени институции, съюзи, граж
дански художествени организации и пленери.

Член 23
Страните подкрепят прякото сътрудни

чество между сродни средни и висши учебни 
заведения по изкуствата. Страните насърчават 
установяване на пряко сътрудничество между 
отделните училища на основата на подписано 
споразумение, както и реализацията и съв
местното участие в отделни проекти.

Самодейни изкуства

Член 24
Страните поощряват осъществяването на 

преки контакти и сътрудничеството на държав
ни културни институции, български народно
стни самоуправления в Унгария и граждански 
и творчески организации и отправят покани 
към специалисти и представители на другата 
държава за участие във фестивали и други 
културни прояви на самодейните изкуства.

Член 25
В интерес на взаимното разширяване на 

обучението в областта на аматьорското из
куство, народната просвета, на курсовете за 
възрастни, на популяризирането на науката 
и опознаването на другата държава Страните 
насърчават своите самодейни трупи и артисти 
за участие в провежданите в другата страна 
семинари и лагери по изкуство.

Член 26
Страните поощряват сътрудничеството в 

областта на детското творчество, подпомагат 
осъществяването на връзки между национални 
и регионални сдружения и съюзи за детско 
изкуство и отправят покани за участие в меж
дународни детски изпълнителски фестивали, 
конкурси за детски рисунки, изложби.

Сътрудничество с българската народностна 
общност в Унгария и с унгарската диаспора 

в България

Член 27
Страните взаимно поощряват проучванията 

и изследванията в областта на историята, кул
турата и социалната интеграция на българската 
народностна общност, живееща в Унгария, и 
на унгарската диаспора в България.

Член 28
Българската страна подкрепя организа

циите на българите, живеещи в Унгария, в 
техните връзки с българските институции 
посредством безплатно снабдяване с вестници, 
списания и други материали.

Член 29
Българската страна съдейства в рамките на 

възможностите си на любителските български 
художествени танцови състави в Унгария за 
снабдяването им с национални носии, народни 
инструменти, за поканването на хореографи 
и за гастролирането им в България. Тя оси
гурява професионална помощ за театъра на 
българската народностна общност в Унгария 
и при нужда подпомага изпращане на госту
ващи български актьори и режисьори, както 
и гастролирането на театъра на българската 
народностна общност в България. Унгарската 
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страна и занапред редовно подпомага на кон
курсни начала функционирането на театъра и 
неговото участие на Среща на народностните 
театри в Унгария.

Финансови и заключителни разпоредби

Член 30
Настоящото Споразумение не изключва 

други форми на сътрудничество, за които 
Страните предварително са се договорили 
или за които ще се договорят в бъдеще.

Член 31
Условията за обмен на лица, основаващ се 

на преки споразумения между сродни култур
ни институции и организации, се определят 
в съответните споразумения.

Член 32
За обмена на посещения, осъществяващи 

се въз основа на настоящото Споразумение, 
са валидни следните правила:

Изпращащата страна по дипломатически 
път и поне три месеца преди датата на плани
раното посещение предоставя на Приемащата 
страна имената и необходимите лични данни 
на членовете на делегацията, предложената 
програма на посещението, продължителността 
на посещението, както и всяка друга необхо
дима информация. 

Приемащата страна уведомява за съгласие
то си поне 30 дни преди предлаганата дата за 
заминаване. След получаване на съгласието 
на Приемащата страна Изпращащата страна 
съобщава за точната дата за заминаване поне 
15 дни предварително.

Кандидатите за обмен трябва да говорят 
езика на страната домакин или английски език.

Член 33
Всички подробности, свързани с изпъл

нението на настоящото Споразумение, се 
договарят по дипломатически път.

Член 34
Настоящото Споразумение се прилага в 

съответствие с финансовите възможности на 
всяка от страните.

Член 35
При изпълнението на това Споразумение, 

при обмена на делегации, както и при пъту
ването на експерти и други лица условията 
и въпросите, свързани с финансирането, се 
уреждат с отделни споразумения между засег
натите институции. Разходите за конкретната 
делегация, както и за чия сметка са те, Стра
ните определят в рамките на споразумението.

Член 36
Като основно правило разходите, свързани 

с международното пътуване, се поемат от 
Изпращащата страна, докато в приемащата 

държава трансферът в страната, квартирата, 
храната се финансират от Приемащата стра
на, но засегнатите организации въз основа 
на прякото си споразумение могат да се 
отклонят от това. В приемащата държава 
лекарска помощ, оправдана от медицинска 
гледна точка, се предоставя въз основа на 
валидна Европейска здравноосигурителна 
карта или валидна медицинска застраховка в 
съответствие с изискванията на действащото 
европейско законодателство и действащото 
законодателство на двете страни.

Член 37
Организационните и финансовите условия 

за изпращане и приемане на изложбите се 
уреждат от преки споразумения на институ
циите организатори въз основа на съществу
ващата международна практика.

Член 38
Участието в международни фестивали, 

провеждащи се на територията на другата 
страна, се осъществява съгласно регламента 
на фестивала.

Член 39
При отправянето на покани за участие в 

отделни международни фестивали, срещи, 
конкурси, конференции Страната домакин е 
задължена да информира своя партньор за 
всичките финансови условия на участието.

Член 40
Това Споразумение влиза в сила от датата 

на подписване без последващо утвърждаване 
и остава в сила до 31 декември 2020 г. Това 
Споразумение може да се изменя по взаимно 
писмено съгласие на Страните по дипломати
чески път. Измененията и допълненията пред
ставляват неразделна част от Споразумението.

При прекратяване на настоящото Спо
разумение неговите разпоредби трябва да 
бъдат прилагани в практиката и занапред по 
отношение на текущите програми и проекти, 
докато те не бъдат напълно завършени.

Всички спорове, произтичащи от тълку
ването и прилагането на това Споразумение, 
ще бъдат уреждани чрез консултации между 
Страните.

Подписано в град София на 2 март 2018 г. 
в два екземпляра, на български и унгарски 
език, като и двата текста имат еднаква сила.
За Министерството За Министерството
на културата на човешките ресурси
на Република България: на Унгария:
Боил Банов,  Анико Хертер 
министър на културата Кручаине,
  заместник държавен 
 секретар по културните
 връзки и развитие
3407
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

МЕМОРАНДУМ ЗА 
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на отбраната на 
Република България и Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство Вели
кобритания и Северна Ирландия относно 

взаимна логистична поддръжка
(Одобрен с Решение № 714 от 23 ноември 
2017 г. на Министерския съвет. В сила от 

26 януари 2018 г.)

Раздел 1 – Въведение
Министерството на отбраната на Републи

ка България и Министерството на отбраната 
на Обединенотo кралство Великобритания и 
Северна Ирландия, от друга страна, наричани 
понататък „Участниците“;

имайки предвид разпоредбите на Спора
зумението между страните по Северноатлан
тическия договор относно статута на техните 
въоръжени сили (ССВС/НАТО), подписано в 
Лондон на 19 юни 1951 г.;

вземайки предвид желанието да подпомагат 
модернизацията, съвместимостта, готовността 
и ефективността на техните въоръжени сили 
чрез усилено сътрудничество;

вземайки предвид желанието да създадат 
основата за осигуряване на взаимна логис
тична поддръжка, снабдяване и услуги и да 
установят безпристрастност във взаимните 
спогодби;

имайки предвид разпоредбите на Споразу
мението между правителството на Република 
България и правителството на Обединенотo 
кралство Великобритания и Северна Ирландия 
относно защитата на класифицираната инфор
мация, подписано в София на 11 септември 
2012 г., в сила от 1 юни 2013 г.;

имайки предвид Меморандума за разбира
телство между правителството на Република 
България и правителството на Обединенотo 
кралство Великобритания и Северна Ирлан
дия относно провеждане на военни учения 
и обучение и осигуряване на поддръжка от 
страната домакин, в сила от 5 юли 2007 г.; 

решиха да сключат този Меморандум за 
разбирателство (МзР) с цел да разширят ос
новата за осигуряване на взаимна логистична 
поддръжка, доставки и услуги.

Раздел 2 – Определения
1. За този Меморандум за разбирателство 

се прилагат следните определения:
а. Логистична поддръжка, доставки и 

услуги (LSSS) включва, но не се ограничава 
само по отношение на храна, разквартируване, 
транспорт, гориво, масла, смазочни материа
ли, дрехи, комуникационни услуги, инжене
рингови услуги, военнополицейски услуги, 
медицински услуги, боеприпаси, поддръжка 

на военна база (включително допълнително 
строителство), услуги за съхранение, използ
ване на съоръжения, услуги за обучение, ре
зервни части и елементи, ремонт и поддръжка 
(включително възстановяване), летищни и 
пристанищни услуги, полеви услуги, социални 
услуги, логистична поддръжка от трета стра
на, погребални услуги, картографски и услуги 
по поддръжка на цифрови данни, услуги по 
поддръжка от страната домакин. Този термин 
включва също така и временното ползване на 
превозни средства с общо предназначение и 
други несмъртоносни елементи от военното 
оборудване, когато такова временно ползва
не е разрешено от съответните национални 
закони и правила на Участниците.

б. Споразумение по прилагането (IA). Както 
се изисква, допълнителните споразумения по 
прилагането (IAs) са спогодби, разработени 
да укажат подробни разпоредби за всяка 
установена взаимна поддръжка или когато 
обхватът или сложността на логистичната 
поддръжка, снабдяване, услуги или случаи 
изискват специфични процедури, които над
хвърлят или са извън тези, съдържащи се в 
този МзР. Термините Споразумение по прила
гането (IA) и Техническо споразумение (TA) 
са равнозначни. Примерен образец е указан 
в Приложение Г към този МзР.

в. Заявка. Писмена поръчка по предвари
телно съгласувана форма съгласно Приложе
ние Д и подписана от упълномощено служебно 
лице, с която се прави искане за осигуряване 
на конкретна логистична поддръжка, дос
тавки и услуги (LSSS) съгласно този МзР и 
приложимо Споразумение по прилагането и/
или Изявление за потребностите (SOR), ако 
има такива. (Стандартна форма на Искане, 
получаване, връщане и фактура е съгласно 
STANAG 2034.)

г. Фактура. Документ, издаден от снабдява
щия Участник, с който се изисква възстановя
ване или заплащане на конкретна логистична 
поддръжка, доставки и услуги (LSSS), оказани 
съгласно този МзР и приложимо Споразуме
ние по прилагане (IA) и/или Изявление за 
потребностите (SOR), ако има такива.

д. Изявление за потребностите (SOR). 
Документ, който създава ангажимент между 
Участниците и/или упълномощените предста
вители на въоръжените сили на Участниците, 
относно предоставянето и получаването на 
логистична поддръжка, доставки и услуги 
(LSSS). То ще включва найподробна инфор
мация за исканата и предложената поддръж
ка, специфичните процедури за изпълнение 
на разпоредбите в местата за оказване на 
поддръжката и условията по възстановяване 
на разходите или сроковете за плащане. Из
явлението за потребностите ще бъде взаимно 
установено и подписано от упълномощени 
представители на Участниците и/или упълно
мощени представители от въоръжените сили 
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на Участниците. SOR ще бъде в съответствие 
с указанията и принципите на този МзР. В 
случай на противоречие Меморандумът за 
разбирателство ще има надмощие.

е. Получаващ Участник. Участникът, зая
вяващ и получаващ логистична поддръжка, 
доставки и услуги (LSSS).

ж. Доставящ Участник. Участникът, оси
гуряващ логистична поддръжка, доставки и 
услуги (LSSS).

Раздел 3 – Цел и обхват
1. Този Меморандум за разбирателство ще 

се прилага за предоставяне на логистична 
поддръжка, доставки и услуги (LSSS) на въ
оръжените сили, включително и на цивилния 
компонент на единия Участник от другия 
Участник. МзР ще се прилага в случай на 
провеждане на операции от военен и невоенен 
характер както на териториите на двете стра
ни, така и извън тях, без да противоречи на 
уговорките в Меморандума за разбирателство 
между правителството на Република България 
и правителството на Обединенотo кралство 
Великобритания и Северна Ирландия относно 
провеждане на военни учения и обучение и 
осигуряване на поддръжка от страната дома
кин (подписан през 2007 г.).

2. Този МзР не видоизменя или променя 
всички други съществуващи споразумения 
или договорености и не накърнява тяхната 
употреба. Също така няма предвид да е в 
противоречие с действащите закони на те
риторията на Участниците или с техните 
действащи международни споразумения, или 
международното право, които ще имат пре
димство в случай на какъвто и да е конфликт. 
Участниците взаимно ще се уведомяват в 
случай на възникнало противоречие.

3. Приложенията към този Меморандум 
за разбирателство ще създадат процедури, 
които да бъдат използвани за извършване на 
заявяване, и специфични процедури, които 
ще се прилагат за отделни видове поддръжка.

Раздел 4 – Общи разпоредби
1. Всеки Участник, признавайки духа на 

сътрудничество, залегнал в този МзР, ще полага 
своите найголеми усилия в съответствие с 
националното законодателство и приорите
ти, спазвайки Директива 2009/81/EO, за да 
задоволи исканата логистична поддръжка, 
доставки и услуги (LSSS) от другия Участник. 
Разбираемо е, че при полагане на найголеми 
усилия никой от Участниците не е задължен 
да даде съгласие да осигурява логистична 
поддръжка, доставки и услуги (LSSS), която 
би могла да накърни поддръжката на техните 
собствени потребности или други задължения.

2. Трансферът на логистична поддръжка, 
доставки и услуги (LSSS) между Участниците 
ще бъде осъществен чрез Заявки, издадени 
и одобрени по този МзР и всяко приложи
мо Изявление за потребностите (SOR) или 

Споразумение по прилагането (IA). Данните 
за служителите, упълномощени да издават и 
приемат Заявки и/или Изявления за потребно
сти и определените „точки за контакт“ (РОС), 
са указани в Приложение А към настоящия 
МзР. Пълномощието за одобряване, издаване 
и приемане на Заявки и/или Изявление за 
потребностите (SOR) в съответствие с този 
Меморандум за разбирателство може да бъде 
делегирано на всеки Участник. В случай че 
е дадено пълномощие, това ще бъде подроб
но описано и ще бъде изпратено в писмена 
форма на другия Участник. Когато трансфер 
на логистична поддръжка, доставки и услуги 
(LSSS) се извършва единствено по Заявки, 
съгласно този МзР или във връзка с Изявление 
за потребностите (SOR), или Споразумение 
по прилагането (IA), то документите, взети 
заедно, трябва да установяват всички необхо
дими детайли и разпоредби за извършване на 
трансфера. Процедурите по заявяване на ло
гистична поддръжка, доставки и услуги (LSSS) 
и подробностите, необходими за Заявката, са 
посочени в Приложение Б към настоящия МзР.

3. Във всички сделки, включващи трансфер 
на логистична поддръжка, доставки и услу
ги (LSSS), получаващият Участник приема, 
че такава логистична поддръжка, доставки 
и услуги (LSSS) няма да бъде претрансфе
рирана по какъвто и да е начин на някой 
друг, без предварително писмено съгласие 
на доставящия Участник, освен на силите на 
получаващия Участник.

4. Всеки Участник ще предприеме всички 
законови мерки, с които разполага, за да 
се гарантира, че чувствителната търговска 
информация, предоставена или създадена по 
силата на този Меморандум за разбирателство, 
е защитена от понататъшно разпространение, 
освен ако другият Участник е съгласен за 
нейното разкриване.

Раздел 5 – Финансови разпоредби
За всяка логистична поддръжка, доставки и 

услуги (LSSS) Участниците могат да се догова
рят за възстановяване на разходите с плащане 
чрез парични средства във валутата, опреде
лена от доставящия Участник, или замяна в 
натура, или размяна по равностойност, което 
ще бъде определено единствено в парично 
изражение. Съобразно с това получаващият 
Участник ще заплати на доставящия Участник 
в съответствие с Приложение В.

Раздел 6 – Мита и данъци
1. Когато е приложимо, разпоредбите на 

Споразумението между страните по Север
ноатлантическия договор относно статута 
на техните въоръжени сили (ССВС/НАТО) 
ще се прилагат за логистичната поддръжка, 
доставки и услуги (LSSS), трансферирани по 
този МзР. Участниците ще си сътрудничат за 
осигуряване на нужните документи, за да се 
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максимизират данъчни облекчения. В случай, 
когато за данъци или мита, за които получава
щият Участник би следвало да бъде освободен, 
се заплащат от снабдяващия Участник и не 
могат да бъдат възстановени, то снабдяващият 
Участник ще уведоми получаващия Участник 
преди съгласието за трансфера. Получаващи
ят Участник може, ако е възможно, да върне 
материалните ресурси като сделка за размяна 
в натура, вместо да възстановява разходите за 
тях. Ако не е възможна размяната в натура, 
то цената, платена от получаващия Участник, 
ще включва данъци, такси или митнически 
налози, които не подлежат на възстановяване 
от снабдяващия Участник.

2. Въоръжените сили на Република Бъл
гария и Въоръжените сили на Обединеното 
кралство, техните членове и търговските пред
ставители, с които е сключен договор, могат 
да внасят на територията на другата страна 
без разрешително или друго ограничение, или 
регистриране и освободени от мита, налози и 
такси проверени медицински изделия, когато 
имат съответните разрешителни за експорт, 
за целите на здравните грижи за собствените 
си въоръжени сили. Продажбата на всякакво 
имущество, внесено свободно по условията на 
този параграф, е забранено. Тази уговорка се 
отнася еднакво и за цивилните служители на 
правителствата на двете страни, изпратени на 
територията на другата страна за поддръжка 
на собствените въоръжени сили.

Раздел 7 – Претенции и задължения
1. Разпоредбите на член VIII от ССВС/

НАТО, където са приложими, ще регулират 
уреждането на претенции, възникнали във 
връзка с този Меморандум за разбирателство.

2. В случаите, когато ССВС/НАТО не 
е приложимо, претенции и задължения, 
произтичащи извън или във връзка с този 
Меморандум за разбирателство, ще бъдат 
уреждани в съответствие с приложимите и в 
сила закони на територията на Участниците 
и на международното право.

Раздел 8 – Защита на класифицираната 
информация

1. Класифицирана информация и мате
риали на НАТО и/или ЕС, обменяна или 
създадена във връзка с този Меморандум за 
разбирателство, ще бъде използвана, преда
вана, съхранявана, обработвана и опазвана в 
съответствие с документ Сигурност в рамките 
на Организацията на Северноатлантическия 
договор, CM (2002) 49, с дата 17 юни 2002 г. 
и/или Решение на Съвета за сигурност от 19 
март 2001 г. за одобрение на разпоредбите на 
Съвета за сигурност (2001/264/ЕС), съответно 
и техните последващи изменения.

2. Националната класифицирана информа
ция и материали, обменяни или създадени във 
връзка с този МзР, ще бъде използвана, пре
давана, съхранявана, обработвана и опазвана 
в съответствие с разпоредбите на Споразуме

нието между правителството на Република 
България и правителството на Обединенотo 
кралство Великобритания и Северна Ирландия 
относно защитата на класифицираната инфор
мация, подписано в София на 11 септември 
2012 г., в сила от 1 юни 2013 г.

Раздел 9 – Уреждане на спорове
Всеки спор относно тълкуването или 

прилагането на този Меморандум за разби
рателство или което и да е Споразумение по 
прилагането (IA) и/или Изявления за потреб
ностите (SORs) ще бъде уреждан само чрез 
консултации между Участниците.

Раздел 10 – Изменение
1. Този МзР може да бъде изменян по всяко 

време чрез писмено съгласие на Участни
ците. Уведомление за промени в точките за 
контакт (POCs) в Приложение A не предста
влява изменение на този МзР, обаче писмено 
уведомление за такива промени трябва да 
бъде направено от точките за контакт (POC), 
вписани в раздел 1 на Приложение A.

Раздел 11 – Влизане в сила, продължител
ност и прекратяване

1. Този МзР ще влезе в сила от датата на 
последния подпис. Настоящият МзР остава в 
сила, освен ако не бъде прекратен от някой 
от Участниците с писмено предизвестие, не 
помалко от 180 дни.

2. Този МзР може да бъде прекратен по 
всяко време с взаимно писмено съгласие на 
Участниците.

3. В случай че МзР бъде прекратен, неза
висимо от параграфи 1 и 2 погоре, предви
деното в раздели 5 (Финансови разпоредби), 
9 (Уреждане на спорове) и 8 (Защита на 
класифицираната информация) ще остане в 
сила до окончателното уреждане на всички 
такива въпроси, при взаимно удовлетворение 
на Участниците.

Горното представлява договореност, по
стигната между Министерството на отбраната 
на Република България и Министерството на 
отбраната на Обединено кралство Великобри
тания и Северна Ирландия по посочените в 
настоящото въпроси. 

Подписано в два екземпляра на български 
и английски език, като и двата текста са ед
накво валидни.
За Министерството За Министерството
на отбраната на  на отбраната на
Република България: Обединеното кралство
Емил Ефтимов, Великобритания и
вицеадмирал, Северна Ирландия:
заместникначалник  Ангъс Фей,
на отбраната генералмайор,
 заместникначалник 
 на щаба на отбраната 
 (Логистични операции)
Гр. София Гр. Лондон
Дата: 5.12.2017 г. Дата: 26.01.2018 г.
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Приложение А

ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ (РОС)
И ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ, ОТГО
ВОРНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 
СПОРАЗУМЕНИЯ/СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ПРИ

ЛАГАНЕТО

Раздел 1: Организационни структури за ръковод
ство по заявяване и осигуряване на поддръжка от 
страната домакин и обща логистична поддръжка 

1. Обединеното кралство
Данните за организационната структура от 

Министерството на отбраната на Обединеното 
кралство, отговорна да одобрява, издава и приема 
заявки по този Меморандум за разбирателство 
и да консултира за начините за плащане, са:

а) Военно формирование: ACDS (Log Ops)
б) Телефон: +44(0)207 807 8679
в) Пощенски адрес: Ministry of Defence/ 04.E.09 

/Whitrhall London/SW1A 2HB
г) Електронен адрес: ACDSLOGOPSInter

Engagement@mod.uk
2. България
Данните за структурата от Министерството 

на отбраната на Република България, отговорна 
да одобрява, издава и приема заявки по този 
Меморандум за разбирателство и да консултира 
за начините за плащане, са:

а) Военно формирование: Дирекция „Логис
тика“ – МО

б) Телефон: +359(0)2 92 22400
в) Пощенски адрес: гр. София п.к. 1092, 
 ул. Дякон Игнатий № 3 
  Дирекция „Логистика“,
 Министерство на
 отбраната
г) Електронен адрес: logsupop@mod.bg

Раздел 2: Организационни структури за логис
тична поддръжка на текущи операции 

1. Обединеното кралство
Данните за структурата от Министерството на 

отбраната на Обединеното кралство, отговорна 
да одобрява, издава и приема заявки по този 
Меморандум за разбирателство и да консултира 
за начините за плащане, са:

а) Военно формирование: PJHQ J4
б) Телефон: +44(0)1923955448
в) Пощенски адрес: PJHQ J4. Bui ld ing 

410, Permanent Joint Headquarters, Sandy Lane,  
Northwood, Middlesex, HA6 3HP

г) Електронен адрес: PJHQJ1J4J4EurAsiaROW
SO2A@mod.uk

2. България
Данните за организационната структура 

от Министерството на отбраната/Българската 
армия, отговорна да одобрява, издава и приема 
заявки по този Меморандум за разбирателство 
и да консултира за начините за плащане, са:

а) Военно формирование: Съвместното ко
мандване на силите, Българска армия

б) Телефон: +359(0)2 92 22838
в) Пощенски адрес: гр. София п.к. 1606, 
 бул. Генерал Тотлебен № 34
  Отдел „Логистика“, 
 Съвместно командване на 
 силите 
г) Електронен адрес: mcc@armf.bg 

Приложение Б

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
1. Упълномощените представители на всеки 

Участник могат да заявяват логистична под
дръжка, снабдяване и услуги директно от другия 
Участник или от всяка друга организация или 
агенция, одобрена от другия Участник. Точките за 
контакт (POCs) на заявяващите организационни 
структури са посочени в Приложение А към МзР.

2. Заявяващият Участник първоначално ще 
се свърже по телефона или чрез изпращане на 
съобщение до организационната структура на 
доставящия Участник, отговорна да одобрява 
и приема заявки, за да се определи наличието 
и цената на исканите материални ресурси или 
услуги, и метода на заплащане, преди да се 
представи „Заявка“ или да се изготви Техниче
ско споразумение/Споразумение по прилагане. 
Снабдяващият Участник ще информира заявя
ващия Участник със съобщение или по факс за 
наличието на исканите материални ресурси или 
услуги, тяхната цена, начина за плащане и други 
подходящи данни.

3. В зависимост от вида на исканата логис
тична поддръжка, доставки и услуги (LSSS) 
„Заявките“ може да се представят или да се 
приемат чрез използване на найподходящия от 
следните два начина:

а) Чрез използване на Заявка по форма, указана 
в Приложение Д. Това трябва да бъде предпочита
ният вариант, когато осигуряването на логистична 
поддръжка, доставки и услуги (LSSS) е разбираемо 
и не изисква някакви допълнителни процедури 
от тези, които се съдържат в МзР. Заявяващият 
Участник ще попълни Заявката (Приложение Д 
съгласно STANAG 2034) в три екземпляра – два 
екземпляра запазва за вътрешен контрол и един 
екземпляр изпраща на доставящия Участник. 
Участниците ще разработят свои собствени въ
трешни процедури за използване на Заявка по 
формата. Указанията за попълване на Заявка 
по форма са в Притурка 1 към Приложение Д.

б) Чрез сключването на Техническо спора
зумение (TA) или Споразумение по прилагане 
(IA), където обхвата или сложността на логис
тичната поддръжка, доставки и услуги (LSSS), 
или дейности, изискващи подробни разпоредби и 
специфични процедури, които надхвърлят тези, 
съдържащи се в МзР. Списъкът с организаци
онните структури, упълномощени да договарят 
Технически споразумения или Споразумения по 
прилагане от името на Участниците, е в Прило
жение А към МзР.

в) С цел да се улесни навременното осигурява
не на логистичната поддръжка, доставки и услуги 
(LSSS) Участниците могат да дадат съгласието 
си Заявките да се представят и приемат с факс. 
В този случай документът с факс ще се счита 
за правнообвързващ и за двамата Участници.

4. Заявяващият Участник е отговорен за:
а) Организиране на вземането и последващото 

транспортиране на доставките, придобити по 
силата на този МзР. Това не изключва възмож
ността доставящият Участник да оказва помощ 
с натоварване на доставките, придобити по 
силата на МзР, и за тяхното предаване с транс
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портиране. Доставящият Участник ще уведоми 
заявяващия Участник кога и къде доставките 
ще бъдат съсредоточени.

б) Получаване на приложимото митническо 
разрешение и организиране на други необхо
дими дейности в съответствие с националните 
митнически разпоредби.

5. Лицето или военното формирование, при
емащо доставките или получаващо услугите от 
името на заявяващия Участник, ще подпише 
Заявката по форма като доказателство за полу
чаването. Ако в мястото на предаване на дос
тавките екземплярът на Заявката по форма на 
доставящия Участник не е налична, то лицето 
или военното формирование, получаващо дос
тавките, ще подпише пратката, товарителницата 
или друг документ за получаване, представен от 
доставящия Участник в мястото на снабдяване, 
като заместител на Заявката по форма. От пунк
та за издаване на доставящия Участник ще се 
изпратят подписаните документи за получаване 
от организацията, упълномощена да приема за
явки по този МзР, с цел тези документи да могат 
да бъдат прикрепени към получената Заявка по 
формата от заявяващия Участник. Когато се из
ползва Техническо споразумение (TA) и в пункта 
за издаване на доставящия Участник и лицето/
военното формирование, получаващо доставките, 
трябва да са убедени, че референтните детайли по 
TA са отразени във всеки приемателен документ 
като доказателство за трансфер.

Приложение В

ФИНАНСОВИ ПРОЦЕДУРИ
1. За всяка логистична поддръжка, доставки 

или услуги Участниците може да се договорят 
за плащане чрез парични средства във валута, 
определена от доставящия Участник („операция, 
разходите по която подлежат на възстановяване“), 
или заплащане в натура („разменна операция“), 
или размяна по „равностойност“, което ще бъде 
определено единствено в парично изражение. 
Съгласно това получаващият Участник ще за
плаща на доставящия Участник в съответствие 
с подточки а), б) или в) подолу:

а) Операции, разходите по които подлежат 
на възстановяване. Снабдяващият Участник ще 
представи фактури на получаващия Участник 
след доставяне или изпълнение на логистична 
поддръжка, доставки и услуги (LSSS). В случай 
че са направени уговорки между правителствата 
на двете страни, обезпечаващи предплащане на 
доставки от типа, обхванати от МзР, Участни
ците няма да бъдат възпрепятствани да прилагат 
тези уговорки по възстановяване в съответствие 
с МзР. Участниците ще водят отчетност за 
всички сделки и ще заплащат неизплатените 
задължения, ако има такива, в рамките на 30 
дни. При възстановяване на разходите чрез 
плащане в парични средства Участниците ще 
спазват следните принципи:

(i) Когато предварително не е определена 
окончателната цена на заявената логистична под
дръжка, доставки и услуги (LSSS), то в Заявката 
ще се посочи максимален праг на задължение за 
заявяващия Участник до уточняване на крайна 
цена. Участниците своевременно ще пристъпят 

към договаряне, за да се определи крайната цена 
на заявената LSSS. При определени обстоятелства 
крайната цена може да надвишава първоначалния 
максимален праг на задължение и тогава тежестта 
ще се носи от Участника, пожелал да предложи 
превишаването на определения праг. В случай че 
Участниците имат трудности при определяне на 
крайната цена, те могат да обсъдят възможността 
заплащането да бъде чрез заплащане в натура.

(ii) Когато се уреждат сметките, никой от 
Участниците няма да начислява или задържа 
някаква печалба като резултат от уговорени 
сделки. Тази разпоредба се прилага за всички 
уговорени сделки по всяка фактура, отколкото 
за отделни сделки. 

(iii) В случай на специфични доставки, 
извършени от снабдяващия Участник за получа
ващия Участник, цената няма да бъде помалко 
изгодна от тази, плащана за идентични стоки 
и услуги от въоръжените сили на доставящия 
Участник. В цената за плащане може да има 
разлики, дължащи се на графици за доставка, 
места на доставка и други подобни фактори. 

(iv) В случай на трансфер на собствени 
ресурси на доставящия Участник цените на мате
риалите и услугите ще се базират на реципрочен 
метод за задължение, при което получаващият 
Участник ще плаща същата цена, която би се 
заплатила от въоръжените сили на доставящия 
Участник. В случай, когато цената не може да 
бъде установена или не е правено плащане за 
техните собствени въоръжени сили, Участниците 
предварително ще определят цена, изключвай
ки задължения, които са отхвърлени, съгласно 
реципрочния принцип за определяне на цена.

(v) За операции, разходите по които подлежат 
на възстановяване, финансовият орган на снабдя
ващия Участник ще представи попълнената Заяв
ка/Стандартна форма за искане, получаване, връ
щане и фактура (стандартизационен документ на 
НАТО – STANAG 2034) съгласно Приложение Д 
заедно с придружаващи документи, приложени 
по установен от финансовите органи на Участни
ците ред, не покъсно от 3 месеца от датата на 
доставяне на материалните ресурси или услугите 
на заявяващия Участник. Всички сметки ще се 
отнасят за всяко приложимо Техническо спора
зумение/Споразумение по прилагане.

б) Разменни операции. И двамата Участници 
ще водят отчетност на всички сделки и получава
щият Участник ще плаща на доставящия Участник 
в натура чрез размяна на идентична логистична 
поддръжка, снабдяване и услуги (LSSS), която 
удовлетворява доставящия Участник. Ако полу
чаващият Участник не може да плати в натура в 
рамките на графика за размяна, който е в сила 
по време на първоначалната операция, то по 
взаимно съгласие размяната може да се смята за 
заплащане и да се процедира съгласно подточка 
а) погоре, с изключение на това, че цената се 
определя към датата, на която би се извършило 
разплащането в натура. За сделки, започнати 
като текуща размяна в натура (например услугата 
за натоварване на товари при въздушен превоз), 
неизплатената сума от сделката може да се смята 
за възстановяема, ако сметката не е уредена във 
времева рамка, която не превишава 6 месеца 
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от датата на спогодбата. В този случай цената 
ще се базира спрямо датата на първоначалното 
съгласуване на сметката.

в) Размяна по равностойност. Терминът „по 
равностойност“ означава логистична поддръжка, 
доставки или услуги (LSSS), определени в парич
но изражение с използване на действителни или 
приблизителни цени, съществуващи към момента 
на одобряване на сделката. Двамата Участници ще 
водят отчетност на всички сделки и получаващият 
Участник ще плати на доставящия Участник чрез 
прехвърляне на логистична поддръжка, доставки 
или услуги, които са равни по стойност на преда
дените или извършени от доставящия Участник 
и които удовлетворяват доставящия Участник. 
Ако получаващият Участник не плати в „равна 
стойност“ във времето на графика за размяна, 
който е в сила по време на първоначалната 
сделка и който не може да надвишава 12 месеца 
от датата на първоначалната сделка, то сделката 
ще се счита за операция по възстановяване и 
ще бъде заплатена съгласно подточка а) погоре. 

2. Фактурите ще имат референция към този 
МзР (BGRGBR MOU MLS) и/или приложимо 
Техническо споразумение/Споразумение по при
лагане. Фактурите ще бъдат придружени с факти 
за получена/извършена логистична поддръжка, 
доставки или услуги от получаващия Участник. 
Във фактурите ще се вписват подробно отделните 
доставки или услуги, които са били извършени 
и цената за всяка една от тях.

3. Цената за ремонт в сервиз (работилница) или 
за услуга по оказване на техническа помощ ще 
се основава само на преките разходи, свързани с 
предоставените услуги, например ценовия лист за 
осигуряване с материали, и действителните раз
ходи за труд. Цената за услуги, оказани временно 
като служебно задължение, ще се основава на 
реалните дневни и транспортни разходи за човек.

4. Докато осигуряването на транспорт би 
трябвало, където това е възможно, да се из
вършва чрез разплащане в натура, то формата 
на Заявка, както е описано в параграф 1 (а/v) 
погоре, ще предизвика всеки от Участниците 
да разкрие банкова сметка през първата година 
на изпълнение и ежегодна такава от тази дата 
нататък. Това ще улесни правото на управление на 
сметките заедно със средствата за приключване 
на неплатени салда в края на всяка календарна 
година от момента, в който е открита сметката, 
след съгласие между съответния военен състав 
на Участниците. Такива неплатени салда ще се 
уреждат в съответствие с процедурите, посочени 
в параграф 1. б) погоре.

Приложение Г

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ 
БАЗОВА РАМКА ЗА УЧЕНИЯ/ОПЕРАЦИИ/
ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗАИМНА 

ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА
Техническите споразумения, разглеждащи 

програми или дейности в духа на Меморан
дума за разбиратество между Министерството 
на отбраната на Република България и Минис
терството на отбраната на Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, където 
е уместно, ще следват следния стил и формат:

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ  
ЗА ВЗАИМНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА

ПО ВРЕМЕ/ЗА (посочете наименование или
описание на ОПЕРАЦИЯ/УЧЕНИЕ или ОБУ

ЧЕНИЕ или ВРЕМЕ – ако е уместно) 
МЕЖДУ 

(посочете ИМЕ или идентификацията на 
БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТНИК в ОПЕРАЦИЯ

ТА/УЧЕНИЕТО или ДЕЙНОСТТА)
И 

(посочете ИМЕ или идентификацията на 
БРИТАНСКИЯ УЧАСТНИК в ОПЕРАЦИЯ

ТА/УЧЕНИЕТО или ДЕЙНОСТТА)

ВЪВЕДЕНИЕ
Това Техническо споразумение (TС) влиза в 

сила в съответствие с Меморандума за разби
рателство между Министерството на отбраната 
на Република България и Министерството на 
отбраната на Обединено кралство Великобри
тания и Северна Ирландия относно взаимна 
логистична поддръжка (МзР BGRGBR MOU 
MLS) от дата хххх ххх.
ЦЕЛИ

1. Целта на настоящото TС е да установи проце
дурите по осигуряване на логистична поддръжка 
между (посочете ИМЕ или идентификацията на 
БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТНИК в ОПЕРАЦИЯТА/
УЧЕНИЕТО или ДЕЙНОСТТА) и (посочете 
ИМЕ или идентификацията на БРИТАНСКИЯ 
УЧАСТНИК в ОПЕРАЦИЯТА/УЧЕНИЕТО или 
ДЕЙНОСТТА) по време на (посочете наимено
вание или описание на ОПЕРАЦИЯ/УЧЕНИЕ 
или ДЕЙНОСТ/ВРЕМЕ). [По целесъобразност: 
Това TA също ще изясни други уговорки по 
Поддръжката от страната домакин (HNS), свър
зани с развръщането на (Български/Британски) 
въоръжени сили във (Великобритания/България) 
по време на (посочете име или описание на 
ОПЕРАЦИЯ/УЧЕНИЕ или ДЕЙНОСТ).

2. Процедурите, установени в това TA, се 
отнасят конкретно за размяна на логистична 
поддръжка, за да се ползват единствено за 
възстановяване на артикули, консумирани или 
изчерпани в резултат и по време на (посочете 
име или описание на ОПЕРАЦИЯ/УЧЕНИЕ 
или ДЕЙНОСТ/ВРЕМЕ). Това ТА няма да се 
ползва като основание за размяна на логистична 
поддръжка по време по която и да е програма 
или дейност, различна от (посочете име или 
описание на ОПЕРАЦИЯ/УЧЕНИЕ или ДЕЙ
НОСТ/ВРЕМЕ).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3. За това TС се прилагат следните определе
ния: включете приложими определения.
ОБХВАТ

4. Логистичната поддръжка, провеждана по 
силата на това TС, може да включва осигуряване 
на (посочете Списък с отнасящите се логистични 
области, ако е приложимо). Осигуряването на 
(посочете Списък с отнасящите се логистич
ни области, ако е приложимо) не е позволено 
съгласно условията на това TС. Логистичната 
поддръжка ще се провежда в съответствие с МзР. 

(Обикновено тази част трябва да включва 
описание на дейности или програма, както и 
естеството на логистичната поддръжка, която 
ще бъде разменяна, и да установи всяка специ
фична логистична поддръжка, която ще бъде 
отхвърлена).
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН И ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАЯВЯВАНЕ 

5. Прилагането на това TA се възлага на 
структурата/органа (посочете списък с имена или 
описание на позициите в Обединеното кралство, 
на които е възложена отговорността за заявяване, 
издаване или получаване на поддръжка по това 
TA) и на (посочете списък с имена или описание 
на позициите в Република България, на които е 
възложена отговорността за заявяване, издаване 
или получаване на поддръжка по това TA). Лицата, 
назначени за заемане на изброените длъжности, 
ще имат необходимите познания, опит и власт да 
извършват сделки в съответствие с приложимите 
закони, разпоредби, практики и процедури.
ПРОЦЕДУРИ ПО ПОДДРЪЖКАТА 

6. В случай на учения или операции ще се 
следват следните процедури:

a. Заявяващо военно формирование. Военните 
формирования, заявяващи поддръжка, ще пред
ставят попълнена Заявка по форма (Приложение Д 
към МзР) на потенциалното поддържащо военно 
формирование. Заявяващите военни формиро
вания ще гарантират, че попълнените форми на 
Заявки съдържат необходимата подробна инфор
мация, за да спомогнат за бързото идентифици
ране на организацията/структурата, отговорна 
за плащането на сметките и др. Ако не може да 
се определи потенциалното поддържащо военно 
формирование, то идентифицираните форми на 
Заявка/Квитанция може да бъдат изпратени на 
(посочете име или идентифицираното постарше 
военно формирование на поддържащата страна, 
на което е възложена отговорността да оказва 
поддръжка, по условията на това TA).

б. Доставящо/Осигуряващо военно формиро
вание. Осигуряващите военни формирования са 
отговорни да приемат Заявките в съответствие с 
приоритета военни формирования. Осигуряващи
те военни формирования трябва да са убедени, 
че доставената документация е достатъчно под
робна, за да може бързо да се определи цената/
стойността на поддръжката и организацията/
структурата, отговорна за получаване на пла
щане на сметки и др. Ако поддръжката не може 
да бъде предоставена, Заявката по форма ще 
бъде върната веднага на заявителя с изявление, 
обясняващо причините за невъзможността да се 
осигури поддръжката. Ако поддръжката може 
да бъде осигурена частично, осигуряващото 
военно формирование трябва да се свърже със 
заявителя, за да получи съгласие за частично 
удовлетворяване на исканата поддръжка.
ПЛАЩАНЕ

7. Финансовите принципи и процедури за цено
образуване и заплащане, посочени в Приложение В 
към МзР BGRGBR MOU MLS, ще се прилагат 
за това TС. Плащането за поддръжка ще бъде 
с финансов трансфер във валутата на страната, 
която е осигурила поддръжката. Плащанията 
за поддръжката ще бъдат направени (посочете 
уговорките за плащане, които се прилагат за 
Операцията/Учението или Дейността).
НАЦИОНАЛНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА 
ВРЪЗКА

8. Следните длъжностни лица ще бъдат консул
тирани да решават всякакви непредвидени случаи 
по това TС. В Република България съответната 
служба е (посочете адрес, телефонен номер, име 
или идентификация на британското основно 
длъжностно лице за връзка). В Обединеното 

кралство съответната служба е (посочете адрес, 
телефонен номер, име или идентификация на 
българското основно длъжностно лице за връзка). 
ПРЕТЕНЦИИ

9. Претенциите ще бъдат разглеждани в съ
ответствие с разпоредбата на раздел 7 на МзР.
СИГУРНОСТ

10. Цялата класифицирана информация или 
материали, създадена по условията на това TA, 
ще се използва, съхранява, обработва, предава 
и опазва в съответствие с националните закони, 
разпоредби, практики и процедури по сигурността 
на всяка от страните, както и в съответствие с 
раздел 8 на МзР.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11. Следващите са общи разпоредби в спо
разумението 

a. Доставки/снабдявания няма да бъдат 
прехвърляни на трети страни без писмено раз
решение от упълномощения представител на 
снабдяващата страна.

б. Уреждането на спорове ще бъде чрез воде
не на преговори и спогаждане и няма да бъдат 
поставяни за уреждане пред национален или 
международен трибунал или трета страна.

в. Когато възникне конфликт между разпоред
бите, съдържащи се в това TA, и разпоредбите, 
залегнали в МзР, то разпоредбите в МзР ще 
имат предимство;

г. Където е уместно, посочете всякакви други 
разпоредби, които могат да бъдат приложими за 
митници, опазване на околната среда, командва
не и управление, медицинско осигуряване и др.

д. Където е уместно, за учения и операции 
укажете подробно всякакви други разпоредби, 
различни от тези, отнасящи се за логистична 
поддръжка, които би било подходящо да се 
включат в това TA.
ИЗПЪЛНЕНИЕ

12. Това TA влиза в сила от датата на последния 
подпис и ще остане в сила, докато финансовите 
задължения, произтичащи по силата на ТА, бъдат 
финализирани.
ИЗМЕНЕНИЕ

13. Това TA може да бъде изменяно или пре
работвано по всяко време по взаимно писмено 
съгласие на двамата Участници.
ПРЕКРАТЯВАНЕ

14. Това TA може да бъде прекратено по всяко 
време с писмено съгласие на двамата Участници, 
които ще се консултират, за да се гарантира, 
че прекратяването настъпва при найсправед
ливи условия. В случай че Участник счита за 
необходимо да прекрати едностранно това TA, 
той може да направи това с 60дневно писмено 
уведомление до другия Участник.

Това TA ще остане в сила до приключване на 
(посочете ИМЕ/ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯ
ТА/УЧЕНИЕТО или ДЕЙНОСТ, или ДАТИ) и 
до приключване на всички неуредени правни и 
финансови аспекти. 

Подписано в два екземпляра на английски и 
български език, като двата текста (имат еднаква 
сила) са еднакво валидни.

[звание/име на 
длъжностното лице]

[звание/име на
длъжностното лице]

[длъжност] [длъжност]
[дата] [дата]
[място] [място]
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 Притурка 1  
към Приложение Г

1. Развръщане: (ако е подходящо) 
2. Точки за контакт: 
3. Място/район за развръщане: (ако е подходящо) 

Съоръжение/
Доставка на услуга

Потребност Потенциална 
наличност

Забележки Начин на плащане

Материални ресурси от CLASS I

1.1 Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 
(например осигуряване на 
кетъринг/храна, настаня-
ване и др.)

По с оч в а  с е 
дали е налично, 
или не 

Включете някаква по-
лезна допълнителна 
информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром

Материални ресурси от CLASS II

2.1 Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 
(например специални ма-
териални ресурси/части/) 

По с оч в а  с е 
дали е налично, 
или не 

Включете някаква по-
лезна допълнителна 
информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром

Материални ресурси от CLASS III

3.1 Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 
(например запаси с ГСМ 
пакетирани, способност 
за доставка на ГСМ) 

По с оч в а  с е 
дали е налично, 
или не 

Включете някаква по-
лезна допълнителна 
информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром

Материални ресурси от CLASS IV

4.1 Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 
(например инженерни ма-
териали) 

По с оч в а  с е 
дали е налично, 
или не 

Включете някаква по-
лезна допълнителна 
информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром

Материални ресурси от CLASS V

5.1 Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 
(например боеприпаси) 

По с оч в а  с е 
дали е налично , 
или не 

Включете някаква по-
лезна допълнителна 
информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром

УСЛУГИ 

Упоменава се съответ
ната услуга, например 
техническа поддръжка, 
пране, медицинска 

Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 

По с оч в а  с е 
дали е налична , 
или не 

Включете някаква по-
лезна допълнителна 
информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром

ТРАНСПОРТ 

Упоменава се видът на 
транспорта, като мор
ски, въздушен, специ
алисти/превозни сред
ства за придвижване и 
транспорт 

Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 
за всеки транспорт

По с оч в а  с е 
дали е налична, 
или не 

Включете някаква по-
лезна допълнителна 
информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром
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Съоръжение/
Доставка на услуга

Потребност Потенциална 
наличност

Забележки Начин на плащане

СЪОРЪЖЕНИЯ 

Упоменава се видът на 
съоръженията, като 
офиси, складове и др.

Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 
за всяко съоръжение

По с оч в а  с е 
дали е налична, 
или не 

Включете някаква 
полезна допълнител-
на информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром

ПОСЕЩЕНИЯ 

Упоменава се естест
вото на посещенията 

Упоменава се на всеки ред 
видът на потребността 
за всяка услуга 

По с оч в а  с е 
дали е налична, 
или не 

Включете някаква 
полезна допълнител-
на информация 

Уточнете к ак  ще 
бъде възстановяване-
то – „заплащане по 
равностойност“, „за-
плащане в натура“ или 
дадено даром

Приложение Д
ЗАЯВКА – Стандартна форма за искане, получаване, връщане и фактура (NATO STANAG 2034)

Distribution 
________________

A.□ REQUEST □ RETURN C. □ INVOICE 

1. Requisition number 4. From (Demanding party) 5. Nation 22. Invoicing authority 
 

2. Support agreement 
 

6. To (Providing party) 7. Nation(s) 23. Invoice number 
 Date

24. Transaction 
code

8. Time and place of deliv
ery 
requested/

3. Means of transport
/Aircraft/Vehicle/Ship
 

9. Receiving party 25. Transportation 
Document No/
 

26. Account No

10. Name, Rank, Signature Date

No NATO 
Stock No

Description Measure 
unit

Quantity 
requested

Quantity 
delivered

Unit 
price

Total Attacment 
and vouchers

11. 12. 13. 14. 15. 27. 28. 29. 30.

16. Other costs 31. Total amount claimed 32. Currency 

17. Method of compensation 

   □                   □                          □
 Cash / Deferred reimbursement / Replacementinkind /

33. Payable to 

Account No 

For 
18. Authorization by official of issuing party 
 Name, Rank, Signature

19. Agreed date 
of return/ 

B. ACKNOWLEDGEMNT OF RECEIPT 34. I certify that the data in the invoice is correct.

20. Receipt accepted 

 Place and date 

35. Name, 
Rank
 Signature

21. Transportation 

□ Free of charge □ With 
charge 

35. Name, Rank, Signature
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Притурка 1  
към Приложение Д 

Инструкция за попълване на Заявка – Стан
дартна форма на НАТО за искане, получаване, 

връщане и фактура 

(Номерацията в колоната кореспондира с но
мерацията в графите на Стандартната форма за 
искане, получаване, връщане и фактура – При

ложение Д)

1. Поставете номер на заявката или на до
кумента

2. Посочете споразумение за поддръжка или 
спогодба, която е била цитирана, като осно
вание да се инициира Заявката/примерно 
МзР (GBRBGR MOU MLS).

3. Посочете типа на самолета/автомобила/
кораба и неговата регистрация/номер на 
корпуса и местоположение/пристанище.

9. Попълва се само ако получаващото военно 
формирование не е идентично с искащото 
военно формирование, посочено в графа 4.

16. Посочете допълнителните разходи (цени) – за 
транспорт, опаковане, такси, мита и др. 

17. Важна забележка: Ако заплащането в натура 
(„Replacement in Kind“) чрез размяна по 
равностойност (Equal Value Replacement) 
не е извършено във взаимно договорената 
времева рамка за разплащане към осигуря
ващото военно формирование, то в графи 
16, 28, 29 се отразяват фактическите цени 
от фактуриращото военно формирование 
и едно копие се представя на счетоводното 
звено за заплащане.

20. Подписа в тази графа удостоверява за 
количествата получени стоки и не пред
полага правото на искане за предявяване 
на претенции. 

21. Ако е маркирано „with charge“, попълнете 
фактическите цени в графа 16.

2226 Попълва се от уполномощения да издава 
фактурата.

24+26 Резервирано само за сили на САЩ.

32. Обичайно цените са във валута, каквато е 
на осигуряващото военно формирование.

3335 Попълва се от фактуриращото военно 
формирование.

3497

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 5011НС 
от 29 март 2018 г.

относно обявяване на Емил Серафимов Тончев 
за народен представител от Първи изборен 

район – Благоевградски

С писмо вх. № НС021 от 29 март 2018 г. 
на ЦИК е получено Решение на Народното 
събрание от 29 март 2018 г., с което на осно
вание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конститу
цията на Република България са прекратени 
пълномощията на Димитър Николов Гамишев 
като народен представител от Първи изборен 
район – Благоевградски, издигнат от листата 
на политическа партия ГЕРБ в 44то Народно 
събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от 
Изборния кодекс Централната избирателна 
комисия

Р Е Ш И :
Обявява Емил Серафимов Тончев за наро

ден представител в 44то Народно събрание 
от листата на политическа партия ГЕРБ от 
Първи изборен район – Благоевградски.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Ивилина Алексиева

Секретар:  
Севинч Солакова

3513
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД № РД-9Р-16 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Све-
ти Димитър“, кв. 13, пл. № 155, ЕКАТТЕ 15103, 
с. Глогинка, община Попово, област Търговище, 
с класификация на художествена и архитектур-
но-строителна недвижима културна ценност от 
Възраждането и с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

A. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима култур-
на ценност е в границите на имот в кв. 13 с 
пл. № 155, одобрен със Заповед № 296 от 1987 г. 
на Общинския съвет – гр. Попово.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Самият имот на църквата 
с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
включително иконите, съхранени в общината.

 – Възстановяване на липсващите елементи 
на обзавеждането.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Изписване на църквата.
 – Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 

за църковно-просветни и ритуални нужди или за 
жилище на свещеника. 

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3125

ЗАПОВЕД № РД-9Р-17 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 11 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Свети 
Георги“, идентификационен № 63668.151.1261.1, 
с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, с 
класификация на художествена и архитектур-
но-строителна недвижима културна ценност от 
Възраждането и с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на имот с идентификационен 
№ 63668.151.1261, одобрен със Заповед № РД-18-36 
от 10.07.2007 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Самият имот на църквата 
с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:
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1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
включително и елементите от обзавеждането.

 – Да се извърши цялостен ремонт на бившата 
къща на свещеника и тя да получи функции за 
църковно-просветни дейности.

 – Да се извърши ремонт на склад на север 
от абсидата.

 – Запазване на бояджийските фризове с гео-
метрични и флорални мотиви, медальони и други 
орнаменти в интериора на църквата.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди или за 
жилище на свещеника.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3126

ЗАПОВЕД № РД-9Р-18 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 10 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Свети 
Димитър“, идентификационен № 67444.501.228.1, 
гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, 
с класификация на художествена и архитектур-
но-строителна недвижима културна ценност от 
Новото време и с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на имот с идентификатор 
№ 67444.501.228, одобрен със Заповед № 109 от 
10.02.1966 г. и Заповед № 500-Н-8 от 2004 г.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Самият имот на църквата 
с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
включително и елементите от обзавеждането.

 – Запазване на бояджийските фризове и ор-
наменти в интериора на църквата.

 – Да се естетизират фасадите на малката 
постройка в двора, в която се извършва търгов-
ска дейност. 

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди или за 
жилище на свещеника.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3127

ЗАПОВЕД № РД-9Р-19 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 



СТР.  38  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 30

Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Свети 
Димитър“, идентификационен № 57649.502.47.1, 
кв. Сеячи, гр. Попово, община Попово, област 
Търговище, с класификация на художествена и 
архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност от Възраждането и с категория „местно 
значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на поземлен имот с иден-
тификатор 57649.502.47 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-78 от 26.10.2009 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Кварталът е малък с ни-
ски жилищни сгради с големи озеленени имоти. 
Самият имот на църквата с обширен двор действа 
като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането.

 – Заличаване на късните бояджийски фризове 
и орнаменти.

 – Да се извърши цялостен ремонт на къщата 
на свещеника.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.

 – Да се изгради нова камбанария в стилис-
тиката на църквата.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3128

ЗАПОВЕД № РД-9Р-20 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 9 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква 
„Свети Архангел Михаил“, кв. 26, УПИ III-222, 
ЕКАТТЕ 38193, с. Конак, община Попово, област 
Търговище, с класификация на художествена и 
архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност от Възраждането и с категория „местно 
значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на имот в кв. 26, УПИ ІІІ-
222, одобрен със Заповед № 500 от 1988 г. на 
Общинския съвет – гр. Попово.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Кварталът е малък с 
ниски жилищни сгради с големи озеленени 
имоти. Самият имот на църквата действа като 
охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране 

на храма, камбанарията и на елементите с худо-
жествена стойност, включително и елементите 
от обзавеждането.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.
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Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
– Изписване на църквата.
– Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди или 
за жилище на свещеника.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-21 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 13 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Свети 
Архангел Михаил“, кв. 36, УПИ XVI-721, гр. Сун-
гурларе, община Сунгурларе, област Бургас, с 
класификация на архитектурно-строителна и 
художествена недвижима културна ценност от 
Новото време и с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на архите-
ктурно-строителната и художествена недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурно-

строителната и художествена недвижима културна 
ценност е в границите на УПИ XVI-721, кв. 36, 
гр. Сунгурларе.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на архитектурно-строителната и художествена 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 

среда е вече изградена. Самият имот на църквата 
и градският парк с висока дървесна растителност 
действат като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на архитектур-
но-строителната и художествена недвижима 
културна ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Изписване на църквата.
Всички намеси се доказват с проекти, съгла-

сувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-

гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-22 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Свети 
Димитър“, кв. 25, пл. № 562, с. Горно Абланово, 
община Борово, област Русе, с класификация 
на художествена и архитектурно-строителна не-
движима културна ценност от Възраждането и 
с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима култур-
на ценност е в границите на имот в кв. 25, пл. 
№ 562, одобрен със Заповед № 1339 от 1964 г. на 
Общинския съвет – гр. Борово.
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2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Кварталът е малък с 
ниски жилищни и стопански сгради с големи 
озеленени имоти. Самият имот на църквата с 
обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите от обзавеждането.

 – Да се извърши цялостен ремонт на бившата 
кръщелня в двора и тя да получи функции за 
църковно-просветни дейности.

 – Да се премахне тоалетната в североизточния 
ъгъл на двора и да се потърси мястото є в новия 
дом за църковно-просветни дейности.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди или за 
жилище на свещеника.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-23 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 

№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква 
„Свети Архангел Михаил“, кв. 24, УПИ XV-167, 
ЕКАТТЕ 78077, с. Цар Асен, община Попово, об-
ласт Търговище, с класификация на художествена 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност от Възраждането и с категория „местно 
значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на имот в кв. 24, УПИ XV-
167, одобрен със Заповед № 57 от 1997 г. на Об-
щинския съвет – гр. Попово.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Самият имот на църквата 
с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Конструктивна експертиза за състоянието 

на храма и проект за укрепването му, който да 
предложи алтернатива на аварийния укрепващ 
бетонен пояс.

 – Консервация, реставрация и експониране на 
храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането.

 – Да се извърши цялостен ремонт на къщата 
на свещеника, прилежащия навес и камбанарията.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Изписване на църквата.
 – Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-24 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Свети 
Николай“, кв. 29, УПИ XVI-332, ЕКАТТЕ 55213, 
с. Паламарца, община Попово, област Търговище, 
с класификация на художествена и архитектур-
но-строителна недвижима културна ценност от 
Възраждането и с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на имот в кв. 29, УПИ XVI-
332, ЕКАТТЕ 55213, одобрен със Заповед № 113 
от 1987 г. на Общинския съвет – гр. Попово.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Самият имот на църквата 
с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Проект за цялостното укрепване на църк-

вата.
 – Консервация, реставрация и експониране 

на храма, камбанарията и на елементите с ху-
дожествена стойност, както и на елементите на 
обзавеждането.

 – Запазване на имотните граници, както са 
показани на картата.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди или за 
жилище на свещеника.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-25 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 14 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Свети 
Димитър“, кв. 17, УПИ I-209, с. Лозарево, община 
Сунгурларе, област Бургас, с класификация на 
художествена и архитектурно-строителна недви-
жима културна ценност от Възраждането и с 
категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима култур-
на ценност е в границите на УПИ І-209, кв. 17, 
одобрен със Заповед № 5349 от 24.10.1957 г. на 
Общинския съвет – гр. Сунгурларе.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена. Селото е малко с ниски 
жилищни сгради с големи озеленени имоти. 
Самият имот на църквата действа като охрани-
телна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането.

 – Естетизиране на фасадите и ремонт на 
едноетажната постройка, западно от църквата.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.
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Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Изписване на църквата.
 – Ново допълващо застрояване, което не 

нарушава възприемането на църквата и не въз-
препятства експонирането є. То следва да е ед-
ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди или за 
жилище на свещеника.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3134

ЗАПОВЕД № РД-9Р-26 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 15 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква 
„Свети Йоан Богослов“, идентификационен 
№ 36525.501.1440.1, гр. Карнобат, община Кар-
нобат, област Бургас, с класификация на худо-
жествена и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност от Възраждането и с категория 
„национално значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на имот с идентифика-
ционен № 36525.501.1440, одобрен с протокол от 
30.09.2004 г. на Общинския съвет – гр. Карнобат. 

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 

от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда около църквата е вече изградена и благо-
приятства експонирането є.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Изписване на църквата, съобразено със 

стилистиката на изписване в купола.
Всички намеси се доказват с проекти, съгла-

сувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-

гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3135

ЗАПОВЕД № РД-9Р-27 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3 
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 20.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 
от ЗКН, отразено в т. 16 на протокол № 70 от 
заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Променям статута в частта режими за опаз-
ване на обект: църква „Свети Никола“, кв. 27, 
УПИ II-199, 420, 198, с. Брусен, община Етрополе, 
област София, с класификация на единична архи-
тектурно-строителна и художествена недвижима 
културна ценност и с категория „местно значение“ 
(ДВ, бр. 41 от 1992 г.), както следва:

Определям режими за опазване на единичната 
архитектурно-строителна и художествена недви-
жима културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на единичната архи-

тектурно-строителна и художествена недвижима 
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културна ценност е в границите на УПИ II-199, 
420, 198, кв. 27 от действащ и предходен регула-
ционен план на с. Брусен, област София, одобрен 
със заповеди № 0566 от 28.03.1977 г., № РД-15-49 
от 15.02.1995 г., № РД-15-89 от 13.03.2006 г.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена, а самият имот на църквата 
с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност 
след извършване на проучвания за наличие на 
стенописна украса в наоса на храма.

 – Съхраняване на двора с богатото озеле-
няване и всички негови елементи – гробове, 
надгробни плочи, алеи и др.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Препоръчва се: 
 – Изграждане на нова ограда и порта на имота 

при съобразяване с характеристиките на храма.
 – Новоизграденият навес в имота да се 

хармонизира с храма по отношение на цвета на 
дървените елементи.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3136

ЗАПОВЕД № РД-9Р-28 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 70 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 

Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. и Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г. на министъра на кул-
турата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Све-
ти Димитър“, кв. 18, УПИ I-231, ЕКАТТЕ 00566, 
с. Априлово, община Попово, област Търговище, 
с класификация на художествена и архитектур-
но-строителна недвижима културна ценност от 
Новото време и с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената и архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на имот в кв. 18, УПИ І-231, 
одобрен със Заповед № І-3-648 от 1970 г. на Об-
щинския съвет – гр. Попово.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на художествената и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от охранителна зона, тъй като устройствената 
среда е вече изградена, а самият имот на църквата 
с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
 – Консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането.

 – Да се извърши цялостен ремонт на бившето 
килийно училище и то да получи подходящи функ-
ции за църковно-ритуални и просветни дейности.

 – Да се създаде цялостен план за благо- 
устройство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба. 

2. Допуска се: 
 – Допълващо застрояване, което не нарушава 

възприемането на църквата и не възпрепятства 
експонирането є. То следва да е едноетажно, 
ограничено функционално единствено за църков-
но-просветни и ритуални нужди или за жилище 
на свещеника.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-
гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3137
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-29 
от 19 февруари 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, 
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-577 от 7.11.2017 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 
от ЗКН, отразено в т. 17 на протокол № 70 от 
заседание, проведено на 30.11.2017 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-
09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 
27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г. 
и Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г. на минис-
търа на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: Жилищна 
сграда на ул. Александър Рачински № 4 с иден-
тификатор 10135.1504.98.1 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри (КККР) на гр. Варна, 
кв. 433, пл. № 6, с класификация на единична 
архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност от Новото време и с категория „за 
сведение“.

Определям режими за опазване на единичната 
архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на единичната 

архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност е в границите на поземлен имот с иден-
тификатор 10135.1504.98 по КККР на гр. Варна. 

2. Териториален обхват на охранителната 
зона на единичната архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: не се определя 
охранителна зона за обекта.

Б. Предписания за опазване на единичната 
архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. С оглед необходимото градоустройствено 
решение се изисква:

1.1. пълно архитектурно заснемане на обекта 
в интериор и екстериор;

1.2. запазване на порта, вътрешни дограми, 
дървеното стълбище, парапети и оградни ре-
шетки;

1.3. демонтиране на обекта и неговото преиз-
граждане в непосредствена близост по автентични 
данни с преизползване на ценните автентични 
елементи в екстериор и интериор от т. 1.2, както 
и експонирането му в подходяща среда;

1.4. териториалният обхват на архитектур-
но-строителната недвижима културна ценност 
да бъде определен след демонтиране на обекта 
и неговото преизграждане в непосредствена 
близост по автентични данни в границите на 
поземления имот, където е преизградена;

1.5. дейностите по т. 1.3 се извършват, както 
следва:

 – представяне в Министерството на култура-
та на графична, текстова и фотодокументация, 
достатъчна за изпълнението на реконструкцията;

 – положително становище на министъра 
на културата или оправомощени от него длъж-
ностни лица, след което кметът на общината 

издава заповед за демонтиране на недвижимата 
културна ценност; 

 – недвижимата културна ценност се рекон-
струира въз основа на представената докумен-
тация и инвестиционен проект, съгласуван по 
реда на чл. 84 от ЗКН.

2. Допуска се: 
 – промени в плановата схема и предназ-

начението на сградата при адаптирането є за 
нови функции.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния 
регистър на недвижимите културни ценности 
към Националния институт за недвижимо кул-
турно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал 
за обекта по т. I, приложение към настоящата 
заповед, се съхранява в Националния доку-
ментален архив на Националния институт за 
недвижимо културно наследство. Достъпът до 
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от 
ЗКН към Националния институт за недвижимо 
културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Административния съд – София-град.

За министър: 
Ам. Гешева

3138

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-70 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с 
чл. 42, ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-
точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена терито-
рия – защитена местност „Местността Падала“ 
в землището на с. Могилица, община Смолян, 
област Смолян, обявена със Заповед № 558 от 
6.08.1979 г. на председателя на Комитета за опаз-
ване на природната среда при Министерски съвет 
(ДВ, бр. 67/1979 г.), от 336 дка на 338,293 дка.

2. В границата на защитена местност „Мест-
ността Падала“, определена със заповедта по 
т. 1, попадат с номера: 005085, 005086, 005087, 
005088, 005089, 005090, 005091, 005092, 005093, 
005096, 005448, 005449, 005451, 005453, 005550, 
005551, 007001, 007002, 007003, 007004, 007007, 
007019, 007020, 007032, 007040, 007041 и 007052 
съгласно карта на възстановената собственост за 
землището на с. Могилица (за 2017 г.), ЕКАТТЕ 
48814, община Смолян, област Смолян, с обща 
площ 338.293 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките 
на границата на защитена местност „Местността 
Падала“ и картният материал се съхраняват и 
са на разположение в Министерството на окол-
ната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3170

ЗАПОВЕД № РД-72 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42, 
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените тери-
тории (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни 
замервания:

1. Актуализирам площта на защитена терито-
рия – защитена местност „Ливадите“ в землището 
на с. Сивино, община Смолян, област Смолян, 
обявена като природна забележителност със 
Заповед № 3384 от 8.12.1966 г. на министъра на 
горите и горската промишленост (ДВ, бр. 19 от 
1967 г.) и прекатегоризирана в защитена местност 
със Заповед № РД-323 от 31.03.2003 г. на минис-
търа на околната среда и водите (ДВ, бр. 42 от 
2003 г.) от 10 дка на 10,008 дка.

2. В границата на защитена местност „Лива-
дите“, определена със заповедите по т. 1, попадат 
имоти с номера: 000331, 000332, 000335, 000336 и 
000337 съгласно картата на възстановената соб-
ственост за землището на с. Сивино (за 2017 г.), 
ЕКАТТЕ 66384, община Смолян, област Смолян, 
с обща площ 10,008 дка. 

3. Пълният опис на координатите на точките 
на границата на защитена местност „Ливадите“ 
и картният материал се съхраняват и са на раз-
положение в Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ) и в Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3171

ЗАПОВЕД № РД-73 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42, 
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените терито-
рии (ЗЗТ) във връзка с извършени по- точни 
замервания:

1. Актуализирам площта на защитена тери-
тория – резерват „Витаново“, в землището на 
гр. Малко Търново и с. Бръшлян, община Малко 
Търново, област Бургас, с граница, определена 
със Заповед № 1113 от 3.12.1981 г. на председателя 
на Комитета за опазване на природната среда 
при Министерския съвет (ДВ, бр. 101 от 1981 г.), 
Заповед № 1021 от 30.12.1992 г. на министъра на 
околната среда (ДВ, бр. 5 от 1993 г.), от 11 124 дка 
на 11 060,742 дка.

2. В границата на резерват „Витаново“, оп-
ределена със заповедите по т. 1, попадат имоти, 
както следва:

2.1. Поземлени имоти с идентификатори 
46663.400.002 и 46663.400.003 съгласно кадас-
тралната карта и кадастралните регистри за 
землището на гр. Малко Търново (за 2017 г.), 
община Малко Търново, област Бургас, одо-
брени със Заповед № РД-18-93 от 19.12.2007 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър с обща площ 
4210,790 дка.

2.2. Имот с номер 400001 съгласно картата на 
възстановената собственост на с. Бръшлян (за 
2017 г.), ЕКАТТЕ 06687, община Малко Търново, 
област Бургас с площ 6849,9524 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките 
на границата на резерват „Витаново“ и картният 
материал се съхраняват и са на разположение 
в Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) и в Регионалната инспекция по окол-
ната среда и водите – Бургас.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3172

ЗАПОВЕД № РД-74 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с 
чл. 42, ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-
точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена те-
ритория – резерват „Средока“, в землището 
на гр. Малко Търново и с. Стоилово, община 
Малко Търново, област Бургас, обявен със 
Заповед № 75 от 18.01.1989 г. на председателя 
на Комитета за опазване на природната среда 
при Министерски съвет (ДВ, бр. 9 от 1989 г.), 
от 6078 дка на 5986,675 дка.

2. В границата на резерват „Средока“, оп-
ределена със заповедта по т. 1, попадат имоти, 
както следва:

2.1. Поземлени имоти с идентификато-
ри: 46663.300.38, 46663.300.39, 46663.301.36 и 
46663.301.37 съгласно кадастралната карта и ка-
дастралните регистри за землището на гр. Малко 
Търново (за 2017 г.), община Малко Търново, 
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-93 
от 19.12.2007 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
с обща площ 1743,83 дка.

2.2. Имоти с номера: 300001, 300002, 300006, 
300007, 300008, 300009, 300010, 300011, 300012, 
300014, 300015, 300016, 300017, 300018, 300019, 
300020, 300021, 300022, 300023, 300024, 300025, 
300026, 300027, 300028, 300029, 300030, 300031, 
300032, 300033, 300034, 300035, 300040, 300041, 
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300042, 300043, 300044 и 300045, съгласно картата 
на възстановената собственост на с. Стоилово 
(от 2017 г.), ЕКАТТЕ 69328, община Малко Тър-
ново, област Бургас, с обща площ 4242,845 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките 
на границата на резерват „Средока“ и картният 
материал се съхраняват и са на разположение 
в Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) и в Регионалната инспекция по окол-
ната среда и водите – Бургас.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3173

ЗАПОВЕД № РД-75 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с 
чл. 42, ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-
точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена тери-
тория – защитена местност „с. Калето“, в зем-
лището на с. Бориково и с. Киселичево, община 
Смолян, област Смолян, обявена за историче-
ско място със Заповед № 343 от 17.05.1979 г. 
на председателя на Комитета за опазване на 
природната среда при Министерския съвет (ДВ, 
бр. 67 от 1979 г.) и прекатегоризирана в защитена 
местност със Заповед № РД-314 от 31.03.2003 г. 
на министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр. 42 от 2003 г.), от 30 дка на 30,360 дка.

2. В границата на защитена местност „с. Ка-
лето“, определена със заповедите по т. 1, попадат 
имоти, както следва:

2.1. Имот № 035006 съгласно картата на въз-
становената собственост (КВС) за землището 
на с. Бориково (2017 г.), ЕКАТТЕ 05414, община 
Смолян, област Смолян, с площ 14,596 дка. 

2.2. Имот № 113010 съгласно КВС за зем-
лището на с. Киселичево (2017 г.), ЕКАТТЕ 
36974, община Смолян, област Смолян, с площ 
15,764 дка. 

3. Пълният опис на координатите на точките 
на границата на защитена местност „с. Калето“ 
и картният материал се съхраняват и са на раз-
положение в Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция 
по околната среда и водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3174

ЗАПОВЕД № РД-76 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с 
чл. 42, ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-
точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена тери-
тория – природна забележителност „Градище“, 
в землището на с. Градът и с. Подвис, община 
Смолян, област Смолян, обявена за историческо 
място със Заповед № 2194 от 12.12.1968 г. на 
министъра на горите и горската промишленост 
(ДВ, бр. 33 от 1969 г.) и прекатегоризирана в 
природна забележителност със Заповед № РД-
313 от 31.03.2003 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 42 от 2003 г.), от 69 дка 
на 73,372 дка.

2. В границата на природна забележителност 
„Градище“, определена със заповедите по т. 1, 
попадат имоти с номера, както следва: 

2.1. Имот № 001576 съгласно картата на въз-
становената собственост (КВС) за землището 
на с. Градът (за 2017 г.), ЕКАТТЕ 17631, община 
Смолян, област Смолян, с площ 18,944 дка. 

2.2. Имот № 001619 съгласно КВС за зем-
лището на с. Подвис (за 2017 г.) с ЕКАТТЕ 
56962, община Смолян, област Смолян, с площ 
54,428 дка. 

3. Пълният опис на координатите на точки-
те на границата на природна забележителност 
„Градище“ и картният материал се съхраняват и 
са на разположение в Министерството на окол-
ната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3175

ЗАПОВЕД № РД-77 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с 
чл. 42, ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-
точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена те-
ритория – защитена местност „Гора в местно-
стите „Копрен“, „Равно Буче“, „Калиманица“ 
и „Деяница“, в землището на с. Копиловци, 
община Георги Дамяново, област Монтана, и 
гр. Чипровци, община Чипровци, област Мон-
тана, обявена за защитена местност със Запо-
вед № 3751 от 30.11.1973 г. на Министерството 
на горите и опазване на околната среда (ДВ, 
бр. 101 от 1973 г.), от 5364 дка на 5755,134 дка.

2. В границата на защитената местност, оп-
ределена с акта за обявяване по т. 1, попадат 
имоти с номера, както следва:
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2.1. Имоти с номера: 000030, 000031, 000032, 
000076, 000089, 000111, 000128, 000134, 000154, 
000155, 000159, 000175, 000457, 000459, 000467, 
000468, 000472, 000488, 000561, 000565, 000569, 
000581, 000597, 000598, 000599, 000600, 000601, 
000602, 000612, 000613, 000614, 000615, 000616, 
000617, 000621, 000623, 000626, 000628, 000630, 
000631, 000634, 000638, 000641, 000642, 000644, 
000647, 000649, 000651, 000655, 000658, 000659, 
000663, 000664, 000668, 000669, 000672, 000673, 
000674, 000675, 000676, 000677, 000678, 000679, 
000682, 000696, 000716, 000718, 000719, 000720, 
000735, 000736, 000739, 000742, 000744, 000748, 
000753, 000880, 000885, 000886, 000887, 000888, 
001082, 001083, 001790, 001803, 001807, 001809, 
001821, 001834, 079001, 095002, съгласно картата 
на възстановената собственост за землището 
на с. Копиловци (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 38488, 
община Георги Дамяново, област Монтана, с 
площ 5471,821 дка.

2.2 . Поземлени имоти с идентификато-
ри: 81390.129.005, 81390.129.006, 81390.129.007, 
81390.129.792 и 81390.130.764, съгласно кадас-
тралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Чипровци (към 2017 г.) ЕКАТТЕ 81390, об-
щина Чипровци, област Монтана, одобрена със 
Заповед № РД-18-26 от 21.05.2010 г. (ДВ, бр. 49 
от 2010 г.) на изпълнителния директор на Аген-
цията по геодезия, картография и кадастър, с 
обща площ 283,313 дка.

3. Пълният опис на границата на защитена 
местност „Гора в местностите „Копрен“, „Равно 
Буче“, „Калиманица“ и „Деяница“ и картният 
материал се съхраняват и са на разположение 
в Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) и в Регионалната инспекция по окол-
ната среда и водите – Монтана.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3176

ЗАПОВЕД № РД-78 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с 
чл. 42, ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-
точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена тери-
тория – природна забележителност „Водопад 
„Костен камък“, в землището на с. Орехово, 
община Чепеларе, област Смолян, обявена със 
Заповед № 3796 от 11.10.1966 г. на председателя 
на Комитета по горите и горската промишленост 
при Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 1966 г.), 
от 5 дка на 5,146 дка.

2. В границата на природна забележителност 
„Водопад „Костен камък“, определена със запове-
дта по т. 1, попада имот с номер 000148 съгласно 
картата на възстановената собственост за земли-
щето на с. Орехово (за 2017 г.), ЕКАТТЕ 53669, 
община Чепеларе, област Смолян, с площ 
5,146 дка. 

3. Пълният опис на координатите на точки-
те на границата на природна забележителност 
„Водопад „Костен камък“ и картният материал 
се съхраняват и са на разположение в Минис-
терството на околната среда и водите (МОСВ) 
и в Регионалната инспекция по околната среда 
и водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3177

ЗАПОВЕД № РД-80 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с 
чл. 42, ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-
точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена те-
ритория – природна забележителност „Пещера 
„Улцата“, в землището на с. Могилица, община 
Смолян, област Смолян, обявена със Заповед 
№ 283 от 4.05.1979 г. на председателя на Ко-
митета за опазване на природната среда при 
Министерския съвет (ДВ, бр. 45 от 1979 г.), от 
10 дка на 9,543 дка.

2. В границата на природна забележител-
ност „Улцата“, определена със заповедта по 
т. 1, попада имот № 002370 съгласно картата 
на възстановената собственост за землището на 
с. Могилица (за 2017 г.), ЕКАТТЕ 48814, община 
Смолян, област Смолян, с обща площ 9,543 дка. 

3. Пълният опис на координатите на точките 
на границата на природна забележителност „Ул-
цата“ и картният материал се съхраняват и са 
на разположение в Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) и в Регионалната ин-
спекция по околната среда и и водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Н. Димов

3178
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № ЛС-04-86 
от 9 февруари 2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за 
администрацията във връзка с чл. 655, ал. 2, 
т. 7, предложение второ от Търговския закон и 
молба с рег. № 94-М-34/6.02.2018 г. от Марияна 
Иванова Иванова за изключване по собствено 
желание от Списъка на лицата, които могат да 
бъдат назначавани за синдици в производства 
по несъстоятелност по ТЗ, нареждам:

Изключвам Марияна Иванова Николова (да 
се чете и Иванова съгласно представено удос-
товерение за идентичност на лице с различни 
имена с № РВТ17-УГ01-9523 от 7.08.2017 г. на 
РН „Витоша“, Столична община), с адрес: София, 
бул. Патриарх Евтимий № 31, ет. 2, от Списъка 
на лицата, които могат да бъдат назначавани за 
синдици в производства по несъстоятелност по 
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-
04-72 от 21.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; 
изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 
2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 
2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 
от 2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 
2007 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 104 от 2007 г., бр. 2 
от 2008 г., бр. 39 от 2008 г., бр. 40 от 2008 г., 
бр. 44 от 2008 г., бр. 57 от 2008 г., бр. 86 от 2008 г., 
бр. 87 от 2008 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 101 от 
2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 14 от 2009 г., бр. 18 
от 2009 г., бр. 29 от 2009 г., бр. 62 от 2009 г., 
бр. 67 от 2009 г., бр. 68 от 2009 г., бр. 81 от 
2009 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 90 от 2009 г., бр. 4 от 
2010 г., бр. 13 от 2010 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 19 от 
2010 г., бр. 24 от 2010 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 36 от 
2010 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 89 
от 2010 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 20 от 2011 г., 
бр. 36 от 2011 г., бр. 53 от 2011 г., бр. 54 от 2011 г., 
бр. 59 от 2011 г., бр. 90 от 2011 г., бр. 94 от 2011 г., 
бр. 42 от 2012 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 54 от 2012 г., 
бр. 15 от 2013 г., бр. 21 от 2013 г., бр. 31 от 2013 г., 
бр. 32 от 2013 г., бр. 41 от 2013 г., бр. 60 от 2013 г., 
бр. 69 от 2013 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 79 от 2013 г., 
бр. 91 от 2013 г., бр. 101 от 2013 г.; доп., бр. 44 от 
2014 г.; изм., бр. 83 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г., 
бр. 10 от 2016 г., бр. 37 от 2016 г., бр. 51 от 2016 г., 
бр. 61 от 2016 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 94 от 2016 г., 
бр. 28 от 2017 г., бр. 35 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. 
и бр. 11 от 2018 г.).

Настоящата заповед да се съобщи на Марияна 
Иванова Иванова за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Вър-
ховния административен съд по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен 
срок от съобщаването.

Министър: 
Ц. Цачева

3320

ЗАПОВЕД № ЛС-04-122 
от 22 февруари 2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за 
администрацията във връзка с чл. 655, ал. 2, 
т. 7, предложение второ от Търговския закон 

и молба с рег. № 94-И-27/9.02.2018 г. от Ирина 
Михайлова Стоева за изключване по собствено 
желание от Списъка на лицата, които могат да 
бъдат назначавани за синдици в производства 
по несъстоятелност по ТЗ, нареждам:

Изключвам Ирина Михайлова Стоева с ад-
рес: София 1504, ул. Сан Стефано № 17, ет. 3, 
от Списъка на лицата, които могат да бъдат 
назначавани за синдици в производства по не-
състоятелност по Търговския закон, утвърден със 
Заповед № ЛС-04-72 от 21.02.2006 г. (обн., ДВ, 
бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 
2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 
2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 
от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; 
изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 104 от 
2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 39 от 2008 г., бр. 40 от 
2008 г., бр. 44 от 2008 г., бр. 57 от 2008 г., бр. 86 
от 2008 г., бр. 87 от 2008 г., бр. 92 от 2008 г., 
бр. 101 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 14 от 
2009 г., бр. 18 от 2009 г., бр. 29 от 2009 г., бр. 62 
от 2009 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 68 от 2009 г., 
бр. 81 от 2009 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 90 от 
2009 г., бр. 4 от 2010 г., бр. 13 от 2010 г., бр. 18 от 
2010 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 24 от 2010 г., бр. 34 от 
2010 г., бр. 36 от 2010 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 86 от 
2010 г., бр. 89 от 2010 г., бр. 101 от 2010 г. бр. 20 
от 2011 г., бр. 36 от 2011 г., бр. 53 от 2011 г., бр. 54 
от 2011 г., бр. 59 от 2011 г., бр. 90 от 2011 г., бр. 94 
от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 54 
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 21 от 2013 г., бр. 31 
от 2013 г., бр. 32 от 2013 г., бр. 41 от 2013 г., бр. 60 
от 2013 г., бр. 69 от 2013 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 79 
от 2013 г., бр. 91 от 2013 г., бр. 101 от 2013 г.; доп., 
бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 83 от 2014 г., бр. 101 от 
2015 г., бр. 10 от 2016 г., бр. 37 от 2016 г., бр. 51 от 
2016 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 94 
от 2016 г., бр. 28 от 2017 г., бр. 35 от 2017 г., бр. 3 
от 2018 г. и бр. 11 от 2018 г.).

Настоящата заповед да се съобщи на Ирина 
Михайлова Стоева за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Вър-
ховния административен съд по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен 
срок от съобщаването.

За министър: 
Н. Проданов

3321

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-278 
от 26 март 2018 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 87а, ал. 2 и 
3 и чл. 88  от Закона за корпоративното подоходно 
облагане утвърждавам образец на Декларация 
по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите 
вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за пър-
воначално деклариране на тримесечни авансови 
вноски съгласно приложението.

Настоящата заповед и приложението към нея 
подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Министър: 
В. Горанов
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по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите 
вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за 
първоначално деклариране на тримесечни 

авансови вноски 
    

 
 

 
 

Част І – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице 
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (Посочете  наименованието съгласно акта за възникване.)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България  3.1. Наименование 

 

4.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 
ад

ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 4.1.Държава 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  4.6. Пощенски код 

5.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

- 
де

нц
ия

 

Адресът съвпада с 
този по т. 4   
(Ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази 
точка.) 

5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

  5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.6. Пощенски код 

6.
 З
а 

 
ко
н-

 
та
кт

 6.1. Телефон 
 

6.2. E-mail

7.
 Д
ан
ни

 з
а 

пр
ед

ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 7.1. Име, презиме, фамилия 
 7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 

          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.

 
 

Част ІІ – Данни за декларацията 
Декларацията се подава:  
1. на основание чл. 88, ал. 1 от ЗКПО – от лице, което е задължено да извършва месечни авансови вноски през 
календарната година   
2. на основание чл. 88, ал. 1 от ЗКПО – от лице, което е задължено да извършва тримесечни авансови вноски през 
календарната година (за І, ІІ и ІІІ тримесечие) 

 

3. на основание чл. 88, ал. 3 от ЗКПО – от приемащо дружество, което променя размера на определените месечни или 
тримесечни авансови вноски преди преобразуването  

 

4. на основание чл. 87а, ал. 2 от ЗКПО – от новоучредено в резултат на преобразуване дружество, което съгласно чл. 
118, ал. 1/чл. 147, ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването  

 
5. на основание чл. 87а, ал. 3 от ЗКПО – от новоучредено данъчно задължено лице, което съгласно чл. 83, ал. 3 от 
същия закон е избрало да прави тримесечни авансови вноски в годината на учредяването  

 
6. на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО – от лицата, които на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО са освободени от 
задължение за извършване на авансови вноски, но след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна 
декларация за предходната година са решили да се възползват от възможността да приложат ал. 3 на чл. 83 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Попълва се от данъчно задълженото лице Данъчна година >>     

Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП   

Входящ № и дата  
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Част ІІІ – Деклариране на променените авансови вноски и на определените авансови вноски от новоучредени 
данъчно задължени лица, както и от лица, които са избрали да приложат чл. 83, ал. 3 от ЗКПО  

 
СПРАВКА 1 – Деклариране на променените авансови вноски 

(Попълнете тази справка, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” т. 1 или т. 2, или т. 3.) 
 

1. МЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ 
1.1. Месец и размер на определената авансова вноска след промяната за съответния месец (Отбележете месеца/месеците, за 
който/които се прави промяна и запишете размера на намалената/увеличената авансова вноска за този/тези месец/месеци. Не се 
декларират авансови вноски за месеците, за които не се правят промени.) 

Месец  
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

     
Размер             

1.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
1.3. Размер на определената авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО  
Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Размер             

2. ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ 
2.1. Тримесечие и размер на определената авансова вноска след промяната за съответното тримесечие (Отбележете 
тримесечието/тримесечията, за което/които се прави промяна и запишете размера на намалената/увеличената авансова вноска за 
това/тези тримесечие/тримесечия. Не се декларират авансови вноски за тримесечията, за които не се правят промени.)

Тримесечие 
І ІІ ІІІ 

 
Размер    

2.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
2.3. Размер на определената авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО  

Тримесечие І ІІ ІІІ 
Размер    

 
 

СПРАВКА 2 – Деклариране на определените тримесечни авансови вноски от новоучредени данъчно задължени 
лица, както и от лица, които са избрали да приложат чл. 83, ал. 3 от ЗКПО 

 (Попълнете тази справка, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” т. 4 или т. 5, или т.6.) 
 

1. Размер на определената тримесечна авансова вноска за съответното тримесечие 
(Отбележете тримесечието/тримесечията и запишете размера на авансовата 
вноска за това/тези тримесечие/тримесечия.) 

І ІІ ІІІ 

 
  

2. Преотстъпване на авансови вноски  на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
3. Размер на определената тримесечна авансова вноска след преотстъпване в 
резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО    

При извършване на последващи промени на авансовите вноски, следва да се попълни ред 2 от справка 1. 
 

 

Дата 
ден месец година Подпис на                     

представляващия:            
 

 
УКАЗАНИЯ  

за попълване и подаване на декларацията 
Кой подава декларацията 

Декларацията се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност 
като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът 
от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, които съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ правят авансови 
вноски при условията и по реда на ЗКПО.  

Кога се подава декларацията 
Декларацията се подава в следните случаи: 
 когато данъчно задължените лица считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък – в този случай се отбелязва 

т. 1 или т. 2 от част ІІ и се попълва справка 1 от част ІІІ; 
 от приемащи дружества, когато след преобразуването се променя размерът на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови 

вноски – в този случай се отбелязва т. 3 от част ІІ и се попълва справка 1 от част ІІІ; 
 от новоучредени в резултат на преобразуване дружества, за които възниква задължение да правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването 

– в този случай се отбелязва т. 4 от част ІІ и се попълва справка 2 от част ІІІ; 
 от новоучредени дружества, които на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски в годината на учредяването – в този 

случай се отбелязва т. 5 от част ІІ и се попълва справка 2 от част ІІІ; 
 от данъчно задължени лица, които на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО са освободени от извършване на авансови вноски, но след изтичане на срока за 

подаване на годишната данъчна декларация за предходната година са решили да се възползват от възможността да приложат ал. 3 на чл. 83 – в този случай се 
отбелязва т. 6 от част ІІ и се попълва справка 2 от част ІІІ. 

Начин на подаване 
 Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис). 
 

Срок за подаване на декларацията 
Когато с декларацията се декларират промени на авансовите вноски, няма срок за нейното подаване, но промените на авансовите вноски се ползват едва след 
подаването. Пример: На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се 
ползват, защото декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци. 
За новоучредените в резултат на преобразуване дружества, за които възниква задължение да правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването, 
декларацията се подава в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска. 
За новоучредените дружества, които на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски в годината на учредяването, 
декларацията се подава в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска.  
За приемащи в резултат на преобразуване дружества, когато след преобразуването се променя размерът на определените от тях преди преобразуването 
месечни или тримесечни авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата месечна/тримесечна авансова вноска след преобразуването. 
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ОБЩИНА КРУМОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 529  
от 19 март 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
Решение № 1 от протокол № 2 от 27.02.2018 г. 
на ОЕСУТ, чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ 
и при наличието на условията на чл. 75, ал. 4 
от Закона за горите Общинският съвет – Кру-
мовград, реши:

Одобрява специализиран подробен устрой-
ствен план – парцеларен план (СПУП – ПП) по 
чл. 54, ал. 6 от ЗУТ за изграждане на техническа 
инфраструктура – оптичен кабел и тръбопровод 
за отвеждане и заустване на пречистени отпадъч-
ни води от бъдещата производствена площадка 
на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ – ЕАД, 
в местността Ада тепе до заустваща точка в река 
Крумовица, Крумовград, община Крумовград, в 
землищата на с. Вранско, Крумовград и с. Ов-
чари, община Крумовград.

Специализираният ПУП – ПП е в обхват: 
• поземлени имоти с идентификатори 

39970.10.20, 39970.10.52, 39970.505.237, 39970.505.245, 
39970.505.320 в землището на Крумовград; 

• поземлени имоти с идентификатори по кадас-
трална карта и по КВС 12190.29.5 (12190.029005), 
12190.29.27 (12190.029027), 12190.29.74 (12190.029074) 
в землището на с. Вранско, община Крумовград; 

• поземлени имоти с идентификатори по 
кадастрална карта и по КВС:

532 0 6 .11 .7  (532 0 6 .110 0 7 ) ;  532 0 6 .11 . 3 2 
(53206 .011032); 53206 .11.34 (53206 .011034); 
532 0 6 .11 .10 0 (532 0 6 . 01110 0);  532 0 6 .11 .10 5 
(53206.011105); 53206.11.413 (53206.011413); 
53206.12.2 (53206.012002); 53206.12.10 (53206.012010); 
53 2 0 6 .1 2 .1 2  (53 2 0 6 . 01 2 01 2) ;  53 2 0 6 .1 2 .1 3 
(53206 .012013); 53206 .12 .21 (53206 .012021); 
53 2 0 6 .1 3 . 8 2  (53 2 0 6 . 01 3 0 8 2) ;  53 2 0 6 .1 3 . 9 2 
(53206.013092); 53206.13.103 (53206.013103); 
532 0 6 .1 3 .10 8 (532 0 6 . 01310 8);  532 0 6 .1 3 .119 
(53206.013119); 53206.13.120 (53206.013120); 
532 0 6 .13 .1 2 3 (532 0 6 . 013123);  532 0 6 .13 .1 2 5 
(53206.013125); 53206.13.126 (53206.013126); 
532 0 6 .13 .1 27 (532 0 6 .013127 );  532 0 6 .13 .1 34 
(53206.013134); 53206.13.136 (53206.013136); 
532 0 6 .1 3 .14 0  (532 0 6 . 01 314 0) ;  532 0 6 .14 .1 2 
(53206.014012); 53206.14.13 (53206.014013); 53206.14.14 
(53206.014014); 53206.14.122 (53206.014122); 
532 0 6 .14 .1 31  (532 0 6 . 014131) ;  532 0 6 .14 .1 56 
(53206.014156); 53206.14.162 (53206.014162); 
532 0 6 .14 .163  (532 0 6 . 014163) ;  532 0 6 .14 .16 4 
(53206.014164); 53206.14.173 (53206.014173); 
532 0 6 .14 .175  (532 0 6 . 014175 ) ;  532 0 6 .14 .18 4 
(53206.014184);  53206.14.436 (образуван от имот 
014185 по КВС); 53206.14.434 (образуван от имот 
014186 по КВС); 53206.14.433 (образуван от имот 
014206 по КВС); 53206.14.438 (образуван от имот 
014174 по КВС); 53206.14.439 (образуван от имот 
014176 по КВС), в землището на с. Овчари, об-
щина Крумовград;

• имоти в горски територии с идентификатори 
по кадастрална карта: 

53206.14.500 (образуван от имот 014343 по 
КВС);

53206.14.505 (образуван от имот 014400 по 
КВС); 

53206.14.4 (образуван от имот 014004 по КВС), 
в землището на с. Овчари, община Крумовград.

Решението подлежи на обжалване по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съ-
вет – Крумовград, пред Административния 
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнарод-
ването му в „Държавен вестник“.

Председател:  
М. Байрамали

3221

РЕШЕНИЕ № 530  
от 19 март 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
Решение № 2 от протокол № 2 от 27.02.2018 г. 
на ОЕСУТ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – Крумовград, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за изграждане на техническа инфра-
структура – обект: „Трансгранично планиране и 
информирани мерки за защита от наводнения 
на река Крумовица в участък след устието на 
река Елбасандере до бензиностанция „Октан“ в 
землищата на с. Луличка и с. Вранско, община 
Крумовград“.

Подробният устройствен план – парцеларен 
план, е в обхват: поземлен имот с идентификатор 
44344.11.111 в землището на с. Луличка, мест-
ност Бешик тепе, с площ 58 546 кв. м, трайно 
предназначение на територията: земеделска, 
начин на трайно ползване – пасище, категория 
на земята – Х, актуван с АПОС № 11393 от 
12.05.2017 г., и ПИ с идентификатор 12190.21.12 
в землището на с. Вранско, местност Бургаз, 
с площ 611 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване – пасище, категория на земята – ІХ, със 
собственик Държавния поземлен фонд. 

Решението подлежи на обжалване по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съ-
вет – Крумовград, пред Административния 
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнарод-
ването му в „Държавен вестник“.

Председател:  
М. Байрамали

3222

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 48  
от 27 февруари 2018 г.

На основание ч л .  21 ,  а л .  1 ,  т.  11 о т 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Кърджали, реши:

Одобрява изменението на ПУП – ПРЗ (под-
робен устройствен план – план за регулация и 
застрояване) на пл. Хаджи Димитър за кв. 14, 
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УПИ XXIII, УПИ XXIV и XXV, кв. 229, УПИ I 
и кв. 134, УПИ VI по плана на гр. Кърджали.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заин-
тересованите лица могат да обжалват решението 
за одобряване на проекта чрез кмета на община 
Кърджали до Административния съд – Кър-
джали, в 30-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“.

Председател: 
Р. Мустафа

3299

ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕШЕНИЕ № 360  
от 23 февруари 2018 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин-
ският съвет – гр. Мизия, реши:

1. Одобрява окончателния проект на общия 
устройствен план на община Мизия заедно с 
правилата и нормативите по неговото прилагане.

2. Възлага на кмета на община Мизия да 
представя ежегодно за приемане от общинския 
съвет доклад за изпълнението на общия устрой-
ствен план на община Мизия в неговия обхват 
и предложение за измененията му, ако такива 
се налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ. 

Председател: 
Л. Костова

3300

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РЕШЕНИЕ № 644 
от 22 февруари 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 
2, чл. 31, ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 във връзка 
с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 3, ал. 1, т. 1, 
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите 
на МС, чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за въз-
лагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или следприва-
тизационния контрол, включително процесуално 
представителство Общинският съвет – гр. Павел 
баня, реши:

1. Открива процедура по приватизация за 
следния общински недвижим имот: застроен 
поземлен имот с площ 887 кв. м, за който е от-
реден УПИ ХVІІ-139 – за одо, в кв. 35 по плана 
на с. Скобелево, утвърден със Заповед № 11213, 
11214/27.12.1946 г. и Заповед № 135/25.02.2013 г. за 
изменение на ПУП – ПР при граници и съседи: 
улица, улица, УПИ ХVІІІ-139 – за църква, УПИ 
ХІХ-421 в кв. 35, заедно с построената в имота 
търговска сграда с РЗП 828 кв. м, построена 
през 1965 г. и представляваща:

 – северно крило: първи етаж – складово 
помещение; втори етаж – входно фоайе от се-
вер, търговско помещение запад (зала, склад, 
санитарен възел), търговско помещение юг (зала 
и склад); трети етаж – търговско помещение и 
склад;

 – южно крило: входно фоайе, търговска 
зала и склад.

2. Определя метод за извършване на прива-
тизацията чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Упълномощава кмета на община Павел 
баня да извърши възлагане чрез пряко договаряне 
изготвянето на анализ на правното състояние, 
оценка и информационен меморандум за обекта 
по т. 1 при спазване изискванията на Наредбата 
за възлагане извършването на дейности, свър-
зани с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство.

4. Задължава кмета на община Павел баня 
след изготвяне на анализа, оценката и меморан-
дума за обекта по т. 1 да ги предложи за утвър-
ждаване от Общинския съвет – гр. Павел баня.

Председател: 
Ш. Халит

3227

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 31 
от 28 февруари 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с 
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общин-
ският съвет – гр. Пазарджик, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за трасе на подземен водопровод 
с дължина от 380 м, започващо от съществуващ 
водопровод ∅ 80Ст на края на регулацията на 
с. Ивайло, като се разполага в сервитута на 
напоителен канал ПИ 32010.23.21, преминава 
през ПИ 32010.24.125 – полски път, достига и 
навлиза в ПИ 32010.24.201 – за второстепенна 
улица, до достигане на ПИ 32010.24.184; 187; 188; 
189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197 и 198 в 
местността Алтън пара по КККР на землище 
Ивайло, община Пазарджик, който ще бъде за-
хранен съгласно изчертаното със зелено трасе, 
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Председател: 
Х. Харалампиев

3297

РЕШЕНИЕ № 32 
от 28 февруари 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с 
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общин-
ският съвет – гр. Пазарджик, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за трасе на подземен водопровод 
с дължина от 138 м, започващо от съществуващ 
водопровод ∅ 138 АЦ, разположен в селскосто-
пански път ПИ 32010.33.102, продължава по него 
и след около 134 м чупи на запад, като пресича 
ПИ 32010.33.103 – напоителен канал, и достига 
границата на ПИ 32010.33.90 (УПИ I-33090), 
местност Бръджовица по КККР на землище 
Ивайло, община Пазарджик, който ще бъде 
захранен съгласно изчертаното със синьо трасе, 
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Председател: 
Х. Харалампиев

3298
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ ШУМЕН

ЗАПОВЕД № РД-15-22 
от 13 март 2018 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4, ал. 6 
от ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 от 
ППЗСПЗЗ и протокол № 6 от 7.03.2018 г. на ко-
мисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ нареждам:

Одобрявам планове на новообразуваните 
имоти за следните местности:

В землището на с. Лозево, община Шумен: 
местност Чакалъците, к.р. № 132, ПИ 315, с 
площ 51,204 ха; местност Под гората, к.р. № 22, 
ПИ 17, ПИ 15, ПИ 11, ПИ 14, ПИ 21, с обща 
площ 1,843 ха; местност Плеската, к.р. № 38, 
ПИ 1, с площ 9,503 ха; Лозевски язовир, к.р. 
№ 24, ПИ 8, с площ 1,045 ха.

В землището на с. Костена река, община 
Шумен, к.р. № 2, ПИ 104, ПИ 105, ПИ 106, с 
площ 0,366 ха.

В землището на с. Черенча, община Шумен, 
к.р. № 503, ПИ 1, с площ 3,445 ха.

В землището на с. Мараш, местност Марашки 
лозя, к.р. 61, ПИ 11, с площ 0,116 ха.

В землището на с. Осмар, община Велики 
Преслав: местност Зелени град и местност Кана-
рата, ПИ 308, ПИ 309, ПИ 310, ПИ 311, ПИ 312, 
ПИ 313, път 314, път 315, ПИ 316, ПИ 317, ПИ 318, 
ПИ 319, ПИ 320, път 321, ПИ 322, ПИ 323, 
ПИ 324, ПИ 325, път 326, път 327, ПИ 328, път 
329, ПИ 330, път 331, ПИ 378, ПИ 379, ПИ 380, 
ПИ 381, ПИ 368, ПИ 105, с обща площ 56,73 ха.

В землището на с. Хан Крум, община Вели-
ки Преслав: местност Селските лозя, ПИ 154, 
с площ 3,6 ха; местност Разбой, ПИ 17, ПИ 20, 
ПИ 23, ПИ 168, ПИ 176, с площ 26,8 ха.

Настоящата заповед да се изпрати в 30-дне-
вен срок за обнародване в „Държавен вестник“, 
след което да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 
от ПЗРЗСПЗЗ, включително и да се изпрати на 
кметовете на община Шумен и община Велики 
Преслав, които да я поставят на подходящи места 
с публичен достъп в сградата на общината и 
съответните кметства.

Жалби срещу одобрените планове на но-
вообразуваните имоти могат да се подават от 
заинтересуваните лица чрез областния управи-
тел на област Шумен пред Административния 
съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящата заповед в „Държавен вестник“.

Областен управител:  
Ст.  Желев

3159 

53. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-14 от 22.03.2018 г. за обект: „Рехабилита-
ция на път ІІІ-866 „Михалково – Граница ОПУ 
Смолян“ от км 66+857 до км 88+050“, в рамки-
те на териториалния обхват на транспортната 
територия, публична държавна собственост. На 
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ издаденото раз-
решение за строеж подлежи на обжалване пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 

след обнародване на съобщението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
3400

57. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за стро-
еж № РС-13 от 21.03.2018 г. на Държавно пред-
приятие Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ за строеж: „Реконструкция и 
модернизация на Приемното здание на жп гара 
Казичене“ в ПИ с идентификатор 35239.6110.508 
по КК на с. Казичене, район Панчарево, община 
Столична, област София. Разрешението за строеж 
може да бъде обжалвано от заинтересованите 
лица пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
3296

3580. – Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във 
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт процедури за избор на административни 
ръководители в органите на съдебната власт, 
както следва:

1.1. Административен ръководител – апелати-
вен прокурор на Апелативната специализирана 
прокуратура – свободна длъжност;

1.2. Административен ръководител – районен 
прокурор на Районната прокуратура – Сливни-
ца – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен вестник“ 
могат да се подават в администрацията на Вис-
шия съдебен съвет предложения за назначаване 
на административен ръководител на съответния 
орган на съдебната власт. Към предложението се 
прилагат: подробна автобиография, подписана от 
кандидата; копие от диплома за завършено висше 
образование по специалността „Право“; копие от 
удостоверение за придобита юридическа право- 
способност; свидетелство за съдимост, издадено за 
участие в конкурс по Закона за съдебната власт; 
медицинско удостоверение, издадено в резултат 
на извършен медицински преглед, че лицето не 
страда от психическо заболяване; концепция за 
работата като административен ръководител, която 
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане 
на длъжността, анализ и оценка на състоянието на 
органа на съдебната власт, очертаване на дости-
женията и проблемите в досегашната му дейност, 
набелязване на цели за развитието и мерки за 
тяхното достигане; удостоверение от Национал-
ната следствена служба, Столичната следствена 
служба или от окръжните следствени отдели към 
окръжните прокуратури за образувани досъдебни 
производства; декларация за имотно състояние, 
произхода на средствата за придобиване на иму-
ществото и за наличието на частен интерес по 
образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен 
съвет; документи, удостоверяващи наличието на 
стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които 
по преценка на кандидата имат отношение към 
професионалните или нравствените му качества.
3511
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3580а. – Съдийската колегия на Висшия съ-
дебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във 
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт процедури за избор на административни 
ръководители в органите на съдебната власт, 
както следва:

1. Административен ръководител – председател 
на Окръжния съд – Пловдив – изтичащ мандат;

2. Административен ръководител – председател 
на Районния съд – Велики Преслав – свободна 
длъжност;

3. Административен ръководител – председа-
тел на Районния съд – Ивайловград – свободна 
длъжност;

4. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Първомай – свободна 
длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен вестник“ 
могат да се подават в администрацията на Вис-
шия съдебен съвет предложения за назначаване 
на административен ръководител на съответния 
орган на съдебната власт. Към предложението се 
прилагат: подробна автобиография, подписана от 
кандидата; копие от диплома за завършено висше 
образование по специалността „Право“; копие от 
удостоверение за придобита юридическа право- 
способност; свидетелство за съдимост, издадено за 
участие в конкурс по Закона за съдебната власт; 
медицинско удостоверение, издадено в резултат 
на извършен медицински преглед, че лицето не 
страда от психическо заболяване; концепция за 
работата като административен ръководител, която 
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане 
на длъжността, анализ и оценка на състоянието на 
органа на съдебната власт, очертаване на дости-
женията и проблемите в досегашната му дейност, 
набелязване на цели за развитието и мерки за 
тяхното достигане; удостоверение от Национал-
ната следствена служба, Столичната следствена 
служба или от окръжните следствени отдели към 
окръжните прокуратури за образувани досъдебни 
производства; декларация за имотно състояние, 
произхода на средствата за придобиване на иму-
ществото и за наличието на частен интерес по 
образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен 
съвет; документи, удостоверяващи наличието на 
стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които 
по преценка на кандидата имат отношение към 
професионалните или нравствените му качества.
3512

47. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция на НАП – София, отдел 
„Публични вземания“, съобщава, че на основание 
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс с постановление за възлагане на недвижим 
имот № С1.80022-091-0000156/19.03.2018 г. възлага 
на „Ко и Ко 2011“ – ООД, ЕИК 200375205, адрес за 
кореспонденция: ул. Иван Неделчев № 6, гр. Бяла 
черква, представлявано от Донка Любомирова 
Илчева, следния недвижим имот: склад за шихти, 
представляващ едноетажна метална конструкция, 
ведно с вградения в конструкцията кран, РЗП 
720 кв. м. Сградата е разположена върху терен 
извън регулация, намиращ се в област Велико 
Търново, община Павликени, гр. Бяла черква, 

ул. Росица № 1, при граници: юг – птичарник и ста-
ра кариера, запад – мелнична вода, север – мера, 
и изток – р. Росица и мера.
3282

158. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за въз-
лагане на недвижим имот, изх. № С 180002-091-
0000142/13.03.2018 г., възлага на Петра Петрова 
Велева с адрес Плевен, ул. Гена Димитрова 
№ 7, ет. 4, ап. 16, следния недвижим имот, пред-
ставляващ: апартамент № 30 с идентификатор 
07079.671.339.5.30, намиращ се в Бургас, к/с Ме-
ден рудник, зона Д, кв. 151, к-с Съни хил, блок 
№ 4, ет. 6, ап. 30 на терасовиден етаж, с площ  
140,43 кв. м, ведно с мазе № 7 с площ 1,97 кв. м 
и 8,98 кв.м ид.ч. от общите части на сградата, при 
граници: на същия етаж: имот с идентификатор 
07079.671.339.5.31, под обекта: имоти с иденти-
фикатори: 07079.671.339.5.27; 07079.671.339.5.26; 
07079.671.339.5.25; над обекта: няма.
3322

190. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, на 
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановле-
ние за възлагане № 11 от 2.02.2018 г., издадено 
от директора на ТД на НАП – Велико Търново, 
възлага на Паньо Рачев Панев с адрес Габрово, 
ул. Хаджи Димитър № 41, група № 188/17-2, пред-
ставляваща: поземлен имот № 067026 в землището 
на с. Кози рог, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с 
площ на имота 4,916 дка, начин на трайно ползва-
не – ливада, вид собственост – частна, категория 
на земята при неполивни условия – пета, в мест-
ността Трапа до Спанците, при граници и съседи: 
имот № 067023 – ливада, насл. на Къньо Маринов 
Кънев, имот № 000121 – път IV клас на Община 
Габрово, имот № 067020 – ливада, земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ, имот № 000124 – населено място на 
махала Спанци. Имотът е образуван от имотите 
№ 067018, 067021, 067013, 067019, 067017, 067024 
съгласно скица № К01870/7.09.2017 г., издадена 
от Общинската служба по земеделие – Габро-
во, а съгласно Решение № 120 от 3.05.2012 г. по 
гр. дело № 259/2007 г. на Окръжния съд – Габро-
во, влязло в сила на 22.05.2017 г., и нотариален 
акт № 29, том III, дело № 600/94, издаден на 
25.03.1994 г. от нотариус Й. Павлова, нотариален 
акт за продажба на недвижим имот № 73, том I, 
рег. № 1019, дело № 89, издаден на 13.03.2000 г. 
от Пламен Коев – нотариус с рег. № 299 на НК, 
нотариален акт за продажба на недвижим имот 
№ 165, том I, рег. № 2446, дело № 167, издаден на 
8.06.2001 г. от Пламен Коев, нотариус с рег. № 299 
на НК с район на действие Районен съд – Габрово, 
представлява – дворно място – овощна градина 
в реални граници в землището на с. Спанци, 
община Габрово, незастроено, извън чертите на 
околовръстния полигон на селото в местността 
Трапа, цялото 800 кв. м, при граници на имота: 
север – Йордан Кунев, запад – път и Куньо Ма-
ринов, изток – Веселин Генов Наковски и Стойчо 
Гергинов; земеделска земя – ливада в местността 
Трапа до с. Спанци – 780 кв. м, представлява-
ща имот № 067017 в землището на с. Кози рог, 
ЕКНМ 37722, община Габрово, при граници: 
имот № 067024 – ливада, община Габрово, имот 
№ 067019 – ливада – наследници на Тота Гирги-
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нова Първова, имот № 067020 – ливада, община 
Габрово, и имот № 000124 – махала на с. Спанци; 
земеделска земя – ливада в местността Трапа до 
с. Спанците – 961 кв. м, пета категория, предста-
вляваща имот № 067019 в землището на с. Кози 
рог, ЕКНМ 37722, община Габрово, при граници: 
имот 067018 – из. нива малом., община Габрово, 
имот № 067013 – ливада – наследници на Йордан 
Кунев Първов, имот № 067020 – ливада, община 
Габрово, имот № 067017 – ливада на наследници 
на Тота Гиргинова Първова, имот № 067024 – ли-
вада, община Габрово; земеделска земя – ливада 
в местността Трапа до с. Спанци – 490 кв. м, 
пета категория, представляваща имот № 067021 в 
землището на с. Кози рог, ЕКНМ 37722, община 
Габрово, при граници: имот № 067013 – лива-
да – наследници на Йордан Кунев Първов, имот 
№ 067018 – из. нива малом., община Габрово, имот 
№ 067020 – ливада, община Габрово, и земеделска 
земя в местност Трапа до с. Спанци –  1885 кв. м, 
категория V, представляваща парцел № 67013 по 
съществуващи стари реални граници на землище 
с. Кози рог, община Габрово, при граници и съ-
седи: парцел № 67018 – из. нива малом., община 
Габрово, парцел № 67021 – ливада, община Габро-
во, парцел № 67020 – ливада, община Габрово, 
парцел № 67019 – община Габрово, за сумата 
1305 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от 
ДОПК собствеността преминава у купувача от 
датата на постановлението.
3323

4. – Бургаският свободен университет обявява 
конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за заемане на 
академичната длъжност: професор по: професио-
нално направление 3.6. Право (административно 
право и процес) – един; професионално направле-
ние 3.7. Администрация и управление (управление 
на индустрията и услугите) – един; доцент по: 
професионално направление 3.6. Право (кримина-
листика) – един; професионално направление 3.6. 
Право (наказателно процесуално право) – един; 
професионално направление 3.6. Право (наказа-
телно право) – един; професионално направление 
4.6. Информатика и компютърни науки (мултиме-
дийни библиотеки и моделиране) – един, всички 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в университета, Бургас, 
ул. Сан Стефано № 62, стая 206, тел. 056/900-486.
3411

968. – Медицинският университет – Пловдив, 
обявява конкурси за: доценти по: област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, професионално направление 3.6. Право, 
научна специалност „Административно право и 
административен процес (Обучение на медицински 
специалисти)“ за преподаването на специалисти 
по здравни грижи към катедра „Управление на 
здравните грижи“ – един; област на висше обра-
зование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина, научна специалност 
„Социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията“ за преподаването по 
Управление на здравните грижи на специалисти 
по здравни грижи към катедра „Управление на 
здравните грижи“ – един; професор по област 
на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.2. 
Психология, научна специалност „Клинична пси-

хология“ (Обучение на медицински специалисти) 
за преподаването по Клинична и Управленска 
психология на специалисти по здравни грижи към 
катедра „Управление на здравните грижи“ – един, 
всички със срок 2 месеца от обнародването на 
обявата в „Държавен вестник“. Справки и доку-
менти – в ректората, Научен отдел, бул. Васил 
Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224; 
e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
3399

216. – Висшето училище по застраховане и 
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за 
академичната длъжност доцент по научното на-
правление 3.7. Администрация и управление (Упра-
вление на човешките ресурси и лидерство) – един, 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, 
кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/401 58 13.
3324

35. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява 
конкурси за: редовен професор в област на висшето 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.1. Машинно инженерство (Подем-
но-транспортни машини) – един; редовен асистент 
в област на висшето образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.2. Електро-
техника, електроника и автоматика (Електрораз- 
пределителни системи и уредби) – един, всички 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в деловодството на 
ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 
№ 158, тел. 02/9709209.
3397

69. – Централната лаборатория по слънче-
ва енергия и нови енергийни източници при 
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент 
по направление 4.1. Физически науки, специалност 
„Електрични, магнитни и оптични свойства на 
кондензираната материя“ със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – в канцеларията на ЦЛ СЕНЕИ – 
БАН, София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, 
тел. 02/877-84-48.
3325

3. – Община Русе на основание чл. 30 от ЗПСК 
обявява, че през март 2018 г. е извършена продажба 
на самостоятелен обект в сграда, представляващ 
търговски обект – магазин със застроена площ 
74 кв. м, идентификатор 63427.2.2959.1.2, състоящ 
се от търговска зала и склад, заемащ югоизточ-
ната част от едноетажна масивна сграда с иден-
тификатор 63427.2.2959.1, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 63427.2.2959, с маза с площ 
34 кв. м и 63,20 % идеални части от общите части 
на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. Николаевска 
№ 54, съгласно АОС № 7132/14.01.2014 г., продаден 
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на Върбинка 
Стоянова Димитрова-Бенева с достигната цена 
67 000 лв., еднократно изплатени.
3228

7. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план – изменение 
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на 
м. НПЗ Казичене-запад, квартали 1, 4, 5 и 6, и 
план-схема на техническата инфраструктура, част 
„Водоснабдяване“. Проектът е изложен в район 
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„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от датата на обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, предло-
жения и искания по проекта до главния архитект 
на Столичната община чрез район „Панчарево“.
3287

9. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, чл. 47, ал. 6 
и чл. 34, ал. 4 от Наредбата за преместваемите 
обекти, за рекламните, информационните и мону-
ментално-декоративните елементи и за рекламната 
дейност на територията на Столична община 
съобщава, че е изработен проект за план-схема за 
поставяне на преместваеми обекти и елементи на 
градското обзавеждане в градината около Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и 
Докторската градина, кв. 545 и 545а, м. Зона Г-12, 
район „Оборище“. Проектът е изложен в район 
„Оборище“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да правят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до главния архитект на Столичната 
община чрез район „Оборище“.
3286

6. – Община Варна на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи 
№ 98 от 28.11.2017 г., № 99 от 9.01.2018 г. и № 101 
от 14.02.2018 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-17-7706-215 
от 19.06.2017 г. на областния управител на област 
с административен център Варна, са изработени 
и приети проекти за план на новообразувани 
имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в 
изпълнение на съдебни решения) на зони по § 4 
от ЗСПЗЗ за: 

– местност Ален мак – селищно образувание, 
землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени 
имоти: № 722, 723, КР 515; 

– местност Акчелар – селищно образувание, 
землище гр. Варна, относно поземлени имоти: 
№ 373, 760, КР 522; 

– местност Манастирски рид, Бялата чешма 
и Дъбравата – селищно образувание, землище 
кв. Виница, гр. Варна, община Варна, относно 
поземлени имоти: № 826, 838, 841, 842, 843, 844, 
845, 846, 847, 848, 2442, 2841, 4468, КР 517;

– местност Свети Никола – строителни грани-
ци, землище гр. Варна, относно поземлени имоти: 
№ 1318, 1319, 1754, КР 526;

– местност Сотира – селищно образувание, 
землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени 
имоти: № 433, 1044, КР 508;

– местност Траката – селищно образувание, 
землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлен 
имот: № 6012, КР 520. 

Проектите за изменение са предоставени за раз-
глеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел 
„Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“. На основание 
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да направят писмени искания и 
възражения по проектите до кмета на общината.
3311

882. – Община Видин на основание чл. 128, 
ал. 1 и чл. 131 от ЗУТ съобщава, че са израбо-

тени проекти за подробни устройствени планове 
(ПУП) – ПП, ПРЗ, ИПРЗ за имотите, намиращи 
се в териториалния обхват на община Видин, 
засегнати от трасето на жп линията Видин – Со-
фия, участък Видин – Медковец, както следва: 1. 
ПУП – ПП за землищата на гр. Видин, с. Слана 
бара, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Цар Симеоново, 
с. Гайтанци и с. Въртоп, община Видин, област 
Видин; 2. ПУП – ПРЗ за: нова гара Видбол, зем-
лището на гр. Дунавци, община Видин; нова гара 
Срацимир, землището на с. Въртоп, община Видин; 
3. ПУП – ИПРЗ на гр. Дунавци, община Видин, 
област Видин; 4. ПУП – ИПРЗ на с. Жеглица, 
община Видин, област Видин; 5. ПУП – ИПРЗ 
на ПИ 000010, м. Рамова ливада, в землището 
на с. Жеглица, община Видин, област Видин. 
Документацията може да бъде разгледана в стая 9, 
ет. 4, в сградата на Община Видин всеки работен 
ден от 8,30 до 12 ч. и от 12,30 до 17 ч. Съгласно 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проектите до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
3208

803. – Община Гурково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за ПУП – ПП (парцеларен план за елементите 
на техническата инфраструктура) за газопровод 
с трасе, преминаващо през ПИ (поземлен имот) 
с идентификатор 18157.133.5 по КК на гр. Гурко-
во и ПИ (поземлени имоти) с идентификатори 
38203.133.1, 38203.134.1, 38203.134.2, 38203.134.3, 
38203.134.19, 38203.134.20, 38203.138.16, 38203.146.422, 
38203.146.473, 38203.146.492 и 38203.151.6 по КК на 
с. Конаре за реализирането на проект за обект: 
„Газоснабдяване на община Гурково“, с подобект: 
„Разпределителен газопровод извън урбанизира-
ната територия на община Гурково за захранване 
на Южна индустриална зона на гр. Гурково – етап 
2013, и отклонение към гр. Твърдица до границата 
на община Твърдица – ТТР 20 В 2.2013“. Проектът 
може да се разгледа в стая № 4 на общинската ад-
министрация – гр. Гурково. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация – гр. Гурково.
3379

5. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план на 
подземен електропровод за захранване на позем-
лен имот № 008007, собственост на Георги Илиев 
Андреев, преминаващ през ПИ № 000440 с начин 
на трайно ползване „пасище, мера“, и № 000356 
„дере“ – публична общинска собственост, местност 
Кесе дере, всички в землището на с. Ясеново, 
община Казанлък, ЕКАТТЕ 87641, с дължина на 
трасето 395 м и сервитут 605 кв. м. В едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да разгледат проекта 
в стая 18 на Община Казанлък и да направят 
писмени възражения, предложения и искания на 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
3197
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55. – Общинската служба „Земеделие“ – 
гр. Костенец, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 
във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 3 от ППЗСПЗЗ кани 
всички собственици на 11 – 12.04.2018 г. за ново 
уточняване на границите на поземлени имоти, 
както следва: 18561.450.2; 18561.450.3; 18561.450.4; 
18561.450.5; 18561.450.6; 18561.450.7; 18561.450.8; 
18561.450.9; 18561.450.10; 18561.450.11, в обхвата на 
плана на новообразуваните имоти на местност 
Телевизионна кула, с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 
18561, община Костенец.
3495

45. – Община гр. Лясковец, област Велико 
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че е изготвен проект за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за техническата инфраструктура – за водопровод 
и канализация, и кабелно захранване на позем-
лен имот извън границите на урбанизираната 
територия № 140021 с площ 13 590 м2 и начин на 
трайно ползване „нива“ по картата на възстанове-
ната собственост на землището на гр. Лясковец, 
местност Чифлика. Трасетата на техническата 
инфраструктура са отразени в графичната част 
на изготвения парцеларен план със съответните 
цветове. Заинтересуваните лица могат да се за-
познаят с проекта на ПУП – ПП в стая № 17 на 
Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация.
3378

4. – Община Момчилград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект: „Подмяна на вътрешна водопроводна 
мрежа за с. Чобанка, махала Кедикчал, община 
Момчилград“, в землището на с. Чобанка, община 
Момчилград, област Кърджали, с възложител: 
Община Момчилград. Проектът е изложен в 
сградата на общинската администрация, стая 23. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
3198

2. – Община Радомир на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е 
изработен комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КПИИ) и проекти за подробни 
устройствени планове за обект: „Модернизация 
на железопътната линия София – Перник – Ра-
домир – част от Трансевропейската железопътна 
мрежа“, на територията на община Радомир и др. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересу-
ваните могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. 
3310

95. – Община Силистра на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
ПУП – ИПР за част от кв. 126 и кв. 127 по плана на 
с. Калипетрово, община Силистра. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 

заинтересуваните страни могат да се запознаят 
с проекта в сградата на Община Силистра и да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания до общинската администрация.
3158

57. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 
от АПК съобщава на неустановен собственик, 
че за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асе-
новград – Чепеларе – Смолян – Рудозем, участък 
3 от км 132+920 до км 135+530 обходен път на 
гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе“ 
е издадена Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. 
на областния управител на област Смолян, с ко-
ято се отчуждават 0,034 дка от поземлен имот с 
идентификатор 63207.502.3 в гр. Рудозем, община 
Рудозем. Предвиденото обезщетение за отчужде-
ната част от имота е в размер 444 лв. Заповедта 
може да бъде получена в административната 
сграда на областната администрация – Смолян, 
на адрес Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 
311, и може да бъде обжалвана пред Администра-
тивния съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3301

58. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 
от АПК съобщава на неустановен собственик, 
че за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асе-
новград – Чепеларе – Смолян – Рудозем, участък 
3 от км 132+920 до км 135+530 обходен път на 
гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе“ 
е издадена Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. 
на областния управител на област Смолян, с ко-
ято се отчуждават 0,633 дка от поземлен имот с 
идентификатор 63207.502.82 в гр. Рудозем, община 
Рудозем. Предвиденото обезщетение за отчужде-
ната част от имота е в размер 8262 лв. Заповедта 
може да бъде получена в административната 
сграда на областната администрация – Смолян, 
на адрес Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 
311, и може да бъде обжалвана пред Администра-
тивния съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3302

59. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 
от АПК съобщава на неустановен собственик, 
че за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асе-
новград – Чепеларе – Смолян – Рудозем, участък 
3 от км 132+920 до км 135+530 обходен път на 
гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе“ 
е издадена Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. 
на областния управител на област Смолян, с ко-
ято се отчуждават 6,105 дка от поземлен имот с 
идентификатор 63207.502.126 в гр. Рудозем, община 
Рудозем. Предвиденото обезщетение за отчужде-
ната част от имота е в размер 79 688 лв. Заповедта 
може да бъде получена в административната сграда 
на областната администрация – Смолян, на адрес 
Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и 
може да бъде обжалвана пред Административния 
съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.
3303

60. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 
от АПК съобщава на неустановен собственик, че 
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за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асеновград –  
Чепеларе – Смолян – Рудозем, участък 3 от км 
132+920 до км 135+530 обходен път на гр. Рудозем 
по съществуващи улици и ново трасе“ е издадена 
Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. на областния 
управител на област Смолян, с която се отчужда-
ват 0,153 дка от поземлен имот с идентификатор 
63207.502.127 в гр. Рудозем, община Рудозем. 
Предвиденото обезщетение за отчуждената част 
от имота е в размер 1997 лв. Заповедта може да 
бъде получена в административната сграда на 
областната администрация – Смолян, на адрес 
Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и 
може да бъде обжалвана пред Административния 
съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.
3304

61. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 
от АПК съобщава на неустановен собственик, 
че за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асе-
новград – Чепеларе – Смолян – Рудозем, участък 
3 от км 132+920 до км 135+530 обходен път на 
гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе“ 
е издадена Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. 
на областния управител на област Смолян, с ко-
ято се отчуждават 0,041 дка от поземлен имот с 
идентификатор 63207.502.156 в гр. Рудозем, община 
Рудозем. Предвиденото обезщетение за отчужде-
ната част от имота е в размер 535 лв. Заповедта 
може да бъде получена в административната 
сграда на областната администрация – Смолян, 
на адрес Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 
311, и може да бъде обжалвана пред Администра-
тивния съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3305

62. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 
от АПК съобщава на неустановен собственик, че 
за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асеновград –  
Чепеларе – Смолян – Рудозем, участък 3 от км 
132+920 до км 135+530 обходен път на гр. Рудозем 
по съществуващи улици и ново трасе“ е издадена 
Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. на областния 
управител на област Смолян, с която се отчуж-
дават 0,021 дка от поземлен имот с идентифика-
тор 63207.503.56 в гр. Рудозем, община Рудозем. 
Предвиденото обезщетение за отчуждената част 
от имота е в размер 274 лв. Заповедта може да 
бъде получена в административната сграда на 
областната администрация – Смолян, на адрес 
Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и 
може да бъде обжалвана пред Административния 
съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.
3306

63. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 
от АПК съобщава на неустановен собственик, че 
за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асеновград –  
Чепеларе – Смолян – Рудозем, участък 3 от км 
132+920 до км 135+530 обходен път на гр. Рудозем 
по съществуващи улици и ново трасе“ е издадена 
Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. на областния 
управител на област Смолян, с която се отчужда-
ват 0,037 дка от поземлен имот с идентификатор 
63207.503.153 в гр. Рудозем, община Рудозем. 

Предвиденото обезщетение за отчуждената част 
от имота е в размер 483 лв. Заповедта може да 
бъде получена в административната сграда на 
областната администрация – Смолян, на адрес 
Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и 
може да бъде обжалвана пред Административния 
съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.
3307

64. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 от 
АПК съобщава на неустановен собственик, че за 
изграждането на обект „Път ІІ-86 Асеновград – Че-
пеларе – Смолян – Рудозем, участък 3 от км 
132+920 до км 135+530 обходен път на гр. Рудозем 
по съществуващи улици и ново трасе“ е издадена 
Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. на областния 
управител на област Смолян, с която се отчужда-
ват 1,505 дка от поземлен имот с идентификатор 
63207.503.200 в гр. Рудозем, община Рудозем. 
Предвиденото обезщетение за отчуждената част 
от имота е в размер 19 645 лв. Заповедта може 
да бъде получена в административната сграда на 
областната администрация – Смолян, на адрес 
Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и 
може да бъде обжалвана пред Административния 
съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.
3308

65. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 34в, ал. 3 от ЗДС и чл. 61, ал. 3 
от АПК съобщава на неустановен собственик, че 
за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асеновград –  
Чепеларе – Смолян – Рудозем, участък 3 от км 
132+920 до км 135+530 обходен път на гр. Рудозем 
по съществуващи улици и ново трасе“ е издадена 
Заповед № АП-03-15-45 от 16.02.2018 г. на областния 
управител на област Смолян, с която се отчужда-
ват 0,102 дка от поземлен имот с идентификатор 
63207.504.319 в гр. Рудозем, община Рудозем. 
Предвиденото обезщетение за отчуждената част 
от имота е в размер 1331 лв. Заповедта може да 
бъде получена в административната сграда на 
областната администрация – Смолян, на адрес 
Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и 
може да бъде обжалвана пред Административния 
съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.
3309

30. – Община Смолян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, 
че  с  Решение № 761 на Общинския съвет – 
гр. Смолян, взето на заседание на 29.03.2018 г., 
протокол № 36, е разрешено и одобрено задание  
с изработен проект за  подробен устройствен 
план – парцеларен план  за обект: „Обходен 
път Тикале – Влахово“, с трасе, преминава-
що през  поземлени имоти с идентификатори 
53792.15.61 и 53792.15.132 в землището на с. Оре-
шец и 67653.873.1, 67653.300.749, 67653.300.748, 
67653.300.747, 67653.300.746 , 67653.300.745, 
67653.300.743 и 67653.301.409 в землището на 
гр. Смолян. С решението се допълва годишната 
програма за управление и разпореждане с имо-
ти – общинска собственост, за 2018 г., приета с 
Решение № 658 от 21.12.2017 г. на Общинския 
съвет – гр. Смолян, в частта на т. 4. – обекти 
от първостепенно значение, съгласно § 5 от ДР 
на ЗУТ, както следва: допълва раздел II – други 
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обекти от първостепенно значение за Община 
Смолян, с точка 13. Обект: „Обходен път Тика-
ле – Влахово“, и допуска предварително изпъл-
нение на решението на основание чл. 60, ал. 1 
от АПК. На основание чл. 128, ал. 5 и чл. 156а 
от ЗУТ след допускане/възлагане изработването 
на подробен устройствен план за изграждане на 
обект от първостепенно значение всички органи 
и лица извършват административно обслужване 
или съгласуване по този закон в срокове, с една 
втора по-кратки от предвидените. След  обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица по чл. 131 от ЗУТ в горния срок могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен 
план – парцеларен план, до общинската адми-
нистрация – Смолян, бул. България № 12.
3533

86. – Община гр. Стамболийски, област Плов-
див, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план 
за обект: „Приемник ел. енергия – електрическа 
косачка и СОТ“ в ПИ 012008, местност Пясъци-
те, в землището на с. Куртово Конаре, община 
Стамболийски, което трасе преминава през имо-
ти – общинска собственост: ПИ 000213 с НТП – за 
селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 
000164 с НТП – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път; ПИ 000018 с НТП – напоителен канал, 
и през имоти – държавна собственост: ПИ 000207 
с НТП – за друг поземлен имот за движение и 
транспорт; ПИ 000217 с НТП – за друг поземлен 
имот за движение и транспорт. Заинтересуваните 
лица могат да се запознаят със съдържанието на 
проекта в отдел „УТ“ в Община Стамболийски 
и при несъгласие на основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването на съобщението в „Държавен вестник“. 
3312

97. – Община Троян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – план за улична 
регулация на имот с идентификатор 02302.173.133 
по кадастралната карта на махала Габърска, 
с. Балабанско, като се обособява улица с о.т. 375-
376-377-378-379-380-381-382-383-384-386-387-388-389-
390-391, о.т. 384-385 и о.т. 389-389а-389б. Проектът 
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 
№ 31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация. 
3229

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд, трето отде-
ление, призовава Васил Николов Йорданов с насто-
ящ адрес Австрия да се яви в съда на 18.04.2018 г. 
от 14 ч., зала № 3, като заинтересована страна 
по адм. д. № 723/2017 г. на ВАС, образувано по 
касационна жалба на Анна Стефанова Михайлова 

срещу решение по адм. дело № 10584/2015 г. на 
АССГ, II отделение, 24-ти състав.
3288

Административният съд – Бургас, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
АПК съобщава, че е постъпил протест от Керка 
Дюлгерска – прокурор в Районната прокурату-
ра – Бургас, против разпоредбата на чл. 7б, ал. 1 
и 2 от Наредбата за опазване на обществения ред 
и сигурност на територията на община Созопол, 
приета с Решение № 666 от 2.10.2009 г., изм. с 
Решение № 950 от 31.07.2014 г. По оспорването е 
образувано адм. д. № 381/2018 г. по описа на Ад-
министративния съд – Бургас, което е насрочено 
за 7.06.2018 г. от 11,20 ч.
3292

Административният съд – Враца, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор 
при Окръжната прокуратура – Враца, на Решение 
№ 703 от 30.01.2018 г., взето по протокол № 47 от 
30.01.2018г. на Общинския съвет – гр. Враца, с 
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 
и чл. 94 от ЗПФ е приет бюджета на Община 
Враца за 2018 г., по което е образувано адм. дело 
№ 145/2018 г. по описа на Административния 
съд – Враца, насрочено за 22.05.2018 от 11 ч.
3380

Административният съд – Враца, на осно-
вание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор 
при Окръжната прокуратура – Враца, с което е 
протестирана разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 8 
от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – с. Борован, област Враца, 
мандат 2015 – 2019 г., по което е образувано адм. 
дело № 135/2018 г. по описа на Административния 
съд – Враца, насрочено за 22.05.2018 г. от 10,30 ч.
3381

Административният съд – Пловдив, на основа-
ние чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, 
че е образувано адм. д. № 797 по описа за 2018 г. 
на Административния съд с оспорващ прокурор 
от Окръжната прокуратура – Пловдив, и ответ-
ник по жалбата Общинският съвет – гр. Садово, 
против Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Садово, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската админи-
страция, приет с Решение № 38 от 31.01.2012 г., 
взето с протокол № 5, в частта: чл. 15, ал. 1, т. 3 
и чл. 17, ал. 1, т. 8.
3289

Административният съд – Силистра, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобща-
ва, че е постъпило оспорване от прокурор при 
Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 5, 
ал. 2, т. 21 и 23 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет – с. Ситово, по 
което е образувано адм. д. № 50/2018 г. по описа 
на Административния съд – Силистра.
3216

Административният съд – Смолян, на основа-
ние чл. 185 от АПК е образувал адм.д. № 58/2018 г. 
по протест от прокурор при Окръжната проку-
ратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 14, 
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ал. 1, т. 2, чл. 16, ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Об-
щинския съвет – гр. Неделино, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администра-
ция, приет с Решение № 101 по протокол № 4 от 
22.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Неделино, 
делото е насрочено за 9.05.2018 г. от 13,30 ч., като 
заинтересованите лица могат да поискат с писмена 
молба да се присъединят към оспорването или да 
встъпят като страна наред с административния 
орган до началото на устните състезания при 
всяко положение на делото.
3382

Административният съд – София-град, съоб-
щава на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 
от Административнопроцесуалния кодекс, че е 
образувано адм. д. № 2488/2018 г. по жалба на 
„Мегакар експерт“ – ЕООД, депозирана по чл. 185 
от АПК за оспорване на чл. 25, ал. 4 от Наредбата 
за пазарите на територията на Столична община, 
приета от СОбС с протокол № 27 от 27.02.2001 г. 
С жалбата се оспорва разпоредбата в частта є, че 
наказателни постановления да могат да се издават 
от упълномощени от кмета длъжностни лица, 
което се твърди, че е в противоречие с чл. 22, 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, който разписва само 
издаване на НП при условията на заместване, не 
и при делегация. С оглед изложеното се моли да 
се прогласи нищожността на нормата или да се 
отмени същата. Делото е насрочено за 4.05.2018 г. 
от 13,30 ч. На основание чл. 189, ал. 2 от АПК 
съдът съобщава, че всеки, който има правен ин-
терес, може да се присъедини към оспорването 
или да встъпи като страна до началото на устните 
състезания.
3291

Административният съд – София област, 
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с 
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано 
адм. дело №297/2018 г. по описа на АССO, което 
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 
30.05.2018 г. от 10 ч. Производството е образувано 
по протест на Окръжната прокуратура – София, 
против чл. 15, ал. 4, изр. 1, чл. 14, ал. 4, пр. 1 и 
чл. 60, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет – гр. Ихтиман, 
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация.
3404

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 
от АПК съобщава, че е постъпил протест на 
прокурор при Окръжната прокуратура – Стара 
Загора, с който са оспорени разпоредбите на 
чл. 67, ал. 4 и приложение № 1 от ПЗР от Наред-
бата за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговските дружества с общинско 
участие на капитала за участието на Община Братя 
Даскалови в граждански сдружения с нестопанска 
цел, приета с Решение № 151 от 21.01.2009 г. на 
Общинския съвет – с. Братя Даскалови, по който 
е образувано  адм. дело № 119/2018 г. по описа на 
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 26.04.2018 г. от 11,30 ч.
3384

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпил протест от Петко Георгиев – про-
курор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, 
за отмяна на разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община 
Чирпан като противоречаща на императивни раз-
поредби на ЗМДТ и на КРБ, по който е образувано 
адм. д. № 106/2018 г. по описа на съда, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
10.05.2018 г. от 10,30 ч.
3290

Варненският районен съд, ХVІІІ състав, при-
зовава Сергей Николаевич Скуратовский, роден 
на 11.06.1965 г., гражданин на Руската федерация, 
с неизвестен адрес, в едномесечен срок считано 
от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви 
в деловодството на ХVІІІ състав на съда, за да 
получи книжата и да подаде отговор по чл. 131 
от ГПК като ответник по гр.д. № 3060/2017 г. по 
описа на Варненския районен съд, ХVІІІ състав, 
заведено от ЕС ФОРТУНА КЕЙП, представлявана 
от „Дом Мениджмънт“ – ООД, по иск с правно 
основание чл. 38 от ЗУЕС. Указва на лицето, че 
при неявяване книжата ще се смятат за редовно 
връчени и ще му бъде назначен особен предста-
вител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3385

Варненският районен съд, 48 състав, призова-
ва Росица Станкова Махлута, сега с неизвестен 
адрес, като ответница по предявения от Румен 
Станков Иванов, Димитрина Николова Тодорова 
и Николинка Станкова Миткова иск с правно 
основание чл. 69 от ЗН във връзка с чл. 34 от 
ЗС по гр. дело № 17392/2017 г. по описа на ВРС, 
48 състав, като указва на същата, че следва да 
се яви в канцеларията във ВРС в деловодството 
на 48 състав в срок до 25.04.2018 г., за да получи 
книжата по делото. При неявяване исковата молба 
ведно с приложенията ще се считат за редовно 
връчени и на ответницата ще бъде назначен особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3386

Варненският районен съд, 48 състав, призовава 
Сергей Валентинович Макеев, роден на 3.06.1953 г., 
руски гражданин, сега с неизвестен адрес, като 
ответник по предявения от Оксана Александровна 
Макеева, родена на 17.01.1971 г., иск с правно ос-
нование чл. 49 от СК по гр. д. № 12113/2017 г. по 
описа на ВРС, 48 състав, като указва на същия, 
че следва да се яви в канцеларията във ВРС в 
деловодството на 48 състав в срок до 30.04.2018 г., 
за да получи книжата по делото. При неявяване 
исковата молба ведно с приложенията ще се 
считат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 от ГПК
3405

Районният съд – гр. Исперих, гражданска ко-
легия, призовава Илие-Каталин Николае Гушату с 
последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега с 
неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.05.2018 г. в 
10 ч. като ответник по гр.д. № 746/2018 г. по чл. 76, 
ал. 1, т. 9 и чл. 45 от ЗБЛД във връзка с чл. 127а 
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от СК, заведено от Цветослава Д. Цанкова, за 
изпълнение на процедурата по чл. 131, ал. 1 от 
ГПК или да посочи съдебен адрес, в противен 
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, 
ал. 2 от ГПК.
3294

Районният съд – гр. Средец, призовава Жерард 
Антон Ван Леест, гражданин на Холандия, с неиз-
вестен адрес, като ответник по гр.д. № 630/2017 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със 
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията 
на деловодството в двуседмичен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“, за да получи пре-
пис от исковата молба и приложенията към нея. 
При неявяване книжата ще се смятат за редовно 
връчени и на ответника ще бъде назначен особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3295

Тервелският районен съд призовава Кабил 
Мурич, роден на 12.06.1989 г., гражданин на 
Черна гора, сега с неизвестен адрес, да се яви в 
съда на 18.05.2018 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. 
№ 72/2018 г., заведено от Джейлян Нихат Хасан 
за връчване на искова молба за развод, с указания 
по чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3293

Пловдивският окръжен съд, исково гражданско 
отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ 
(отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 2203/2017 г., 
XXII граждански състав, по искане на КПКОН-
ПИ с вх. № 26704/4.09.2017 г. против Костадин 
Йорданов Грозданов с постоянен адрес: Пловдив, 
ул. Баучер № 11, и Антоанета Великова Грозда-
нова, с постоянен адрес: област Пловдив, община 
Пловдив, гр. Пловдив, ул. Генерал Колев № 10, 
за отнемане в полза на държавата на основание 
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) на имущество 
на обща стойност 217 346,17 лв., както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорданов 
Грозданов сумата 5000 лв., представляваща рав-
ностойността на дружествените дялове от „Аквис 
дизайн“ – ЕООД, ЕИК 160125988.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от 
Костадин Йорданов Грозданов сумата 250 лв., 
представляваща равностойността на отчуждените 
дружествени дялове от „ИВ – КО 2005“ – ООД, 
ЕИК 115895463.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йор-
данов Грозданов и Антоанета Великова Гроз-
данова: лек автомобил, марка „Фолксваген“, 
модел „Лупо“, държавен pег. № РВ 0517 РМ, рама 
№ WVWZZZ6XZ2B041090, дата на придобива-
не – 5.12.2013 г., регистриран за първи път на 
21.03.2002 г. Пазарна стойност: 2800 лв.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин 
Йорданов Грозданов и Антоанета Великова Гроз-
данова сумата в размер 2200 лв., представляваща 

пазарна стойност към датата на продажбата на 
лек автомобил марка „Пежо“, модел „106 XN“ с 
pег. № РВ 9186 НН, рама № VF31CHDZ251004064, 
двигател № HDZPTC10FP4P1965939, с дата на 
първа регистрация 23.03.1995 г. Автомобилът е 
продаден с договор за покупко-продажба на МПС 
от 31.07.2008 г.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин 
Йорданов Грозданов и Антоанета Великова Гроз-
данова сумата в размер 6500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата на 
лек автомобил марка „Тойота“, модел „Рав 4“, с 
pег. № РВ 0590 ВК, рама № JT171SC1000025749, 
двигател № 3S1774985, с дата на първа регистрация 
14.10.1994 г. Автомобилът е продаден с договор за 
покупко-продажба на МПС от 11.06.2007 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йор-
данов Грозданов сумата общо в размер 266 лв., 
представляваща извършени вноски по разпла-
щателна сметка в левове в ТБ „Алианц Банк 
България“ – АД, по сметка IBAN BG44 BUIN 
9561 1000 306 979.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йор-
данов Грозданов сумата общо в размер 20 лв., 
представляваща постъпила сума от трето лице 
без основание по разплащателна сметка в левове 
в ТБ „Алианц Банк България“ – АД, по сметка 
IBAN BG44 BUIN 9561 1000 306 979.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Великова 
Грозданова сумата общо в размер 70 лв., предста-
вляваща извършена вноска по разплащателна смет-
ка в левове в ТБ „Алианц Банк България“ – АД, 
по сметка IBAN BG84 BUIN 9561 1000 3142 1379.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорданов 
Грозданов сумата общо в размер 875 лв., пред-
ставляваща извършени вноски по разплащателна 
сметка в левове в ТБ „Първа Инвестиционна 
Банка“ – АД, по сметка IBAN BG38 CBUN 9195 
1000 139 655.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорданов 
Грозданов сумата общо в размер 31 585,40 лв., 
представляваща вноски по кредитна карта в ТБ 
„Първа Инвестиционна Банка“ – АД, по сметка 
IBAN BG87 FINV 9150 1000 071 082.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорда-
нов Грозданов сумата общо в размер 41,93 лв., 
представляваща извършена вноска по разплаща-
телна сметка в евро в ТБ „Първа Инвестиционна 
Банка“ – АД, по сметка IBAN BG27 FINV9150 
1015 3081 46.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Вели-
кова Грозданова сумата общо в размер 4010 лв., 
представляваща вноски по кредитна карта и 
впоследствие изтеглена в брой в ТБ „Първа Ин-
вестиционна Банка“ – АД, по сметка IBAN BG45 
FINV 9150 10BG N0QI UQ.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Великова 
Грозданова сумата общо в размер 10 056,21 лв., 
представляваща вноски по кредитна карта и 
впоследствие изтеглена в брой в ТБ „Първа Ин-
вестиционна Банка“ – АД, по сметка IBAN BG20 
FINV 9150 1000 0710 27.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Велико-
ва Грозданова сумата общо в размер 7988,35 лв., 
представляваща вноски по разплащателна сметка в 
левове в ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ – АД, 
по сметка IBAN BG32 FINV9150 10VB 325 918.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорданов 
Грозданов сумата в размер 87 207,45 лв., предста-
вляваща вноски, извършени чрез вътрешно-бан-
кови преводи и на каса за погасяване на кредитно 
задължение, по разплащателна сметка в левове в 
ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД, по сметка IBAN BG55 
STSA 9300 0012 914 650.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорданов 
Грозданов сумата в размер 2020 лв., представлява-
ща постъпили суми от трети лица без основание 
по разплащателна сметка в левове в ТБ „Банка 
ДСК“ – ЕАД, по сметка IBAN BG55 STSA 9300 
0012 914 650.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Вели-
кова Грозданова сумата в размер 32 703,30 лв., 
представляваща погасителни вноски по кредит 
по разплащателна сметка в левове в ТБ „Банка 
ДСК“ – ЕАД, по сметка IBAN BG57 STSA 9300 
0013 810 409.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка 
с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета 
Великова Грозданова сумата в размер 225 лв., 
представляваща постъпили суми от трети лица 
по разплащателна сметка в левове в ТБ „Банка 
ДСК“ – ЕАД, по сметка IBAN BG57 STSA 9300 
0013 810 409.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорданов 
Грозданов сумата в размер 330 лв., представляваща 
получен превод от ЕТ „Антоанета Грозданова“, из-
ползвана за погасяване на кредит по разплащателна 
сметка в левове в ТБ „УниКредит Булбанк“ – АД, 
по сметка IBAN BG67 UNCR 7630 1077 999 610 
(BG59 BFTB 7630 1077 9996 10).

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорда-
нов Грозданов сумата в размер 10 150 лв., пред-
ставляваща погасителни вноски по кредит по 
разплащателна сметка в левове в ТБ „УниКредит 
Булбанк“ – АД, по сметка IBAN BG67 UNCR 7630 
1077 999 610 (BG59 BFTB 7630 1077 9996 10).

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка 
с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Ве-
ликова Грозданова сумата в размер 1547,53 лв., 
представляваща вноски по сметка в евро в ТБ 
„Обединена Българска Банка“ – АД, по сметка 
IBAN BG27 UBBS 8002 2442 8239 10.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Великова 
Грозданова сумата в размер 1500 лв., представля-
ваща остатък от невърната допълнителна лична 

вноска през 2007 г. на Антоанета Великова Гроз-
данова в търговско дружество „ВЕС-ТО 1“ – ООД, 
ЕИК 160089022.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорданов 
Грозданов сумата в размер 5000 лв., предста-
вляваща невърната допълнителна лична вноска 
през 2007 г. на собственика Костадин Йорданов 
Грозданов в търговско дружество „Аквис ди-
зайн“ – ЕООД, ЕИК 160125988.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Костадин Йорданов 
Грозданов сумата в размер 2000 лв., представля-
ваща невърнати допълнителни лични вноски 
през 2012 г. и 2014 г. на собственика Костадин 
Йорданов Грозданов в търговско дружество „Ве-
нис – 2005“ – ЕООД, ЕИК 115909190.

Всички заинтересовани лица могат да предявят 
своите претенции върху имуществото, предмет на 
спора, в срок един месец от датата на обнарод-
ване на обявлението в „Държавен вестник“, като 
първото съдебно заседание, което ще се проведе 
по делото, е насрочено за 10.07.2018 г. от 14,30 ч. 
в Пловдивския окръжен съд, Съдебна палата, 
бул. Шести септември № 167.
3209

Старозагорският окръжен съд, търговско 
отделение, насрочва съдебно заседание по т.д. 
№ 58/2018 г. на 24.04.2018 г. от 14,30 ч. в сградата 
на Окръжния съд – Стара Загора, за разглеждане 
искането на „Корпоративна търговска банка“ – АД 
(в несъстоятелност), ЕИК 831184677, за отмяна на 
решение на общо събрание на кредиторите на 
„Фининвест“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 
112042257, проведено на 14.02.2018 г.
3392

Софийският градски съд разпуска политическа 
партия „Камара на експертите“ с адрес София, 
район „Средец“, ул. Алабин № 56, на основание 
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП по иска на Софийската 
градска прокуратура по ф.д. № 10575/2003 г. с 
решение № 48 от 5.01.2017 г.
3401

Софийският градски съд разпуска на основа-
ние чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП с решение № 11 от 
3.01.2018 г. политическа партия „Заедно за Сливен“, 
рег. по ф.д. № 8698/2003 г. по описа на Софийския 
градски съд, със седалище и адрес на управление: 
Сливен, ул. Княз Батенберг, бл. 2, вх. В, ап. 3.
3402

Софийският градски съд разпуска и прекра-
тява на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона 
за политическите партии с решение № 2152 от 
16.11.2017 г. политическа партия „Партия Движение 
за социална солидарност“ със седалище и адрес на 
управление София, кв. Горубляне, ул. Крайречна 
№ 8, рег. по ф. д. № 11958/2007 г. по описа на СГС, 
ФО, по иска на Софийската градска прокуратура 
с адрес София, бул. Витоша 2. Постановява на 
основание чл. 42, ал. 2 от ЗПП, че цялото имуще-
ство на политическа партия „Партия Движение за 
социална солидарност“ със седалище и адрес на 
управление София, кв. Горубляне, ул. Крайречна 
№ 8, рег. по ф. д. № 11958/2007 г. по описа на 
СГС, ФО, следва да се счита преминало в полза 
на държавата.
3403
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11. – Управителният съвет на сдружение 
„Академичен хор „Ангел Манолов“ – София, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо 
отчетно-изборно събрание на сдружението на 
17.05.2018 г. в 19 ч. в зала 404 на Националния 
студентски дом – София, пл. Народно събрание 
№ 10, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на управителния съвет и контролния съвет за 
периода април 2016 г. – април 2018 г.; 2. избор на 
ново ръководство на сдружението; 3. утвърждаване 
на организационния правилник на сдружението 
(наредба за вътрешния ред); 4. разни.
3316

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Национална асоциация на зай-
цевъдите“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на членовете на 28.05.2018 г. 
в 11 ч. в Земеделския институт – Стара Загора, 
Заседателната зала, при следния дневен ред: 1. 
избор на председател на НАЗ; 2. разни. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе на същото място, същия 
ден, един час по-късно и при същия дневен ред.
3318

1. – Управителният съвет на сдружение „Асоци-
ация за приятелство България – Куба“, София, на 
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно 
общо събрание на членовете на сдружението на 
29.05.2018 г. в 16 ч. в София, район „Изгрев“, ул. 
Константин Щъркелов № 1, при следния дневен 
ред: 1. приемане на годишен отчет на управителния 
съвет за дейността на сдружението през 2017 г.; 2. 
приемане на изпълнението на бюджета на сдруже-
нието за 2017 г.; 3. приемане на план за дейността 
на сдружението през 2018 г.; 4. приемане на бюджет 
на сдружението за 2018 г.; 5. промяна в членовете 
на управителния съвет; 6. определяне дължимостта 
и размера на членския внос; 7. промени в устава 
на сдружението; 8. организационни въпроси; 9. 
разни. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса 
на кворум общото събрание ще се проведе от 17 ч. 
същия ден, на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на присъстващите членове.
3477

9. – Управителният съвет на сдружение „ЛРД 
„София – юг“ – София, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно-отчетно събрание 
на сдружението на 30.05.2018 г. в 17 ч. в сградата 
на НЛРС – СЛРБ, София, бул. Витоша № 31 – 33, 
ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на 
УС за 2017 г.; 2. отчетен доклад на КРК за 2017 г.; 
3. приемане на финансов план на сдружението за 
2018 г.; 4. избор на делегати на сдружението за 
общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 5. промени 
в устава на сдружението; 6. разни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото 
събрание се отлага с един час и ще се проведе в 
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3285

208. – Седемнадесетата Национална конфе-
ренция на Българската социалдемократическа 
партия (БСДП) насрочва съгласно чл. 34, ал. 1 
от устава на БСДП провеждането на 48-и конгрес 

на Българската социалдемократическа партия на 
9.06.2018 г. в 11 ч. в София в залата на партийната 
централа на бул. Ал. Стамболийски № 51, ет. 3, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
председателя на БСДП, на Изпълнителното бюро 
и на Националния комитет на БСДП; 2. отчет 
за дейността на председателя на ЦКРК и ЦКРК 
на БСДП; 3. обсъждане и приемане на промени 
в устава и програмата на БСДП; 4. приемане на 
решение за основните насоки за дейността на 
БСДП в следващия междуконгресен период; 5. 
избор на председател на БСДП, председател на 
ЦКРК, членове на Националния комитет и чле-
нове на ЦКРК.
3476

4. – Управителният съвет на Независимия 
синдикат на служителите в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, София, на основание чл. 14, ал. 2 
и 4 от устава на синдиката и чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на синдикалните членове 
на 9.06.2018 г. в 9 ч. в учебната зала на почивна 
станция „Созопол“, гр. Созопол, при следния 
дневен ред: 1. отчет на дейността на синдиката; 
2. избор на нови членове на управителния съ-
вет на синдиката; 3. предложения за промяна в 
устава на синдиката; 4. разни. В събранието ще 
вземат участие делегати, избрани на събрания на 
синдикалните организации при норма на пред-
ставителство 1 делегат за 40 синдикални членове.
3389

99. – Управителният съвет на „Национално 
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и ри-
боловците в България“ (НЛРС „СЛРБ“) – София, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и при условията 
на чл. 19 от устава свиква общо събрание на 
14.06.2018 г. в 10 ч. в София, ул. Незабравка № 25, 
заседателна зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва“, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и 
финансовото състояние на НЛРС „СЛРБ“ за 2017 г.; 
2. отчет за дейността и финансовото състояние на 
управителния съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2017 г.; 
3. отчет за дейността и финансовото състояние на 
фирма „Сокол – БЛРС“ – ЕООД, за 2017 г.; 4. отчет 
на контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2017 г.; 5. 
мандатна програма за дейността на Националната 
организация за периода 2017 – 2021 г.; 6. промени 
в чл. 19 на устава на НЛРС „СЛРБ“; 7. приемане 
на бюджета на УС на НЛРС „СЛРБ“ за 2018 г.; 8. 
определяне размера на отчисления членски внос 
за 2019 г.; 9. потвърждаване на решенията на УС и 
извършено овластяване във външните отношения 
с трети лица на председателя на УС на НЛРС 
„СЛРБ“; 10. разни. В съответствие с определената 
в чл. 19, ал. 3 от устава на НЛРС „СЛРБ“ норма на 
представителност: до 500 членове – 1 представител, 
от 501 до 1000 членове – 2 представители, от 1001 
до 1500 членове – 3 представители, от 1501 до 2000 
членове – 4 представители, от 2001 и повече чле-
нове – 5 представители, и на основание внесения 
в УС на НЛРС „СЛРБ“ отчислен членски внос от 
сдруженията към 31.12.2017 г. определя предста-
вителност на сдруженията в общото събрание на 
НЛРС „СЛРБ“ съгласно приложена справка. На 
основание чл. 19, ал. 3 от устава на НЛРС „СЛРБ“ 
задължава сдруженията в периода от 22.02.2018 г. 
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до 9.06.2018 г. да проведат общи събрания за избор 
на необходимия брой представител(и) в общото 
събрание на НЛРС „СЛРБ“ и не по-късно от 
5 дни преди заседанието на общото събрание на 
НЛРС „СЛРБ“ да представят в седалището на 
НЛРС „СЛРБ“ (управителния съвет) протокол от 
общото събрание на сдружението с взето решение 
за избор на представител(и) в общото събрание на 
НЛРС „СЛРБ“, копие от списъка с регистрацията 
на присъствалите делегати на това събрание и 
декларация за членство от всеки избран предста-
вител по утвърдения образец.
3406 

3. – Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел „Спортен клуб – Божурище“ – гр. Бо-
журище, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 22.05.2018 г. в 18 ч. в НЧ „Христо 
Ботев – 1934“ – гр. Божурище, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на сдружението 
през 2017 г.; 2. финансов отчет на сдружението за 
2017 г.; 3. план на дейността на сдружението през 
2018 г.; 4. проектобюджет за 2018 г.; 5. приемане на 
правила за обработване, съхраняване и предоста-
вяне на лични данни; 6. разглеждане на заявления 
относно членство в клуба; 7. разни. Регистрация 
на присъстващите – 17,45 ч. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
3317

42. – Управителният съвет на сдружение „Аген-
ция за икономическо развитие – Варна“ – Варна, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 4 
от устава свиква общо събрание на 11.05.2018 г. 
в 17 ч. във Варна, ул. Отец Паисий № 11, ет. 5, 
при следния дневен ред: 1. отчети за дейноста и 
финансите на сдружението; 2. приемане на бю-
джет за 2018 г.; 3. промени в устава; 4. други. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред.
3281

7. – Управителният съвет на СК „Тича“ – Вар- 
на, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно 
отчетно събрание на 25.06.2018 г. в 17 ч. във Варна, 
Спортен комплекс „Черно море“ – заседателна 
зала, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад 
на управителния съвет; 2. отчетен доклад на 
контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
3284

9. – Управителният съвет на КВТ „Черно 
море“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 

свиква годишно отчетно-изборно събрание на 
28.05.2018 г. в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс 
„Черно море“, при следния дневен ред: 1. отчетен 
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад на 
контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
3387

8. – Управителният съвет на Волейболен клуб 
„Варна – ДКС“ – Варна, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събра-
ние на 28.05.2018 г. в 16 ч. във Варна в ДКЦ – зала 
„Младост“, при следния дневен ред: 1. отчетен до-
клад на управителния съвет; 2. отчетен доклад на 
контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
3388

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Пчелица“ – Видин, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
8.05.2018 г. в 17,30 ч. в актовата зала на СУ „П. 
Р. Славейков“, Видин, ул. П. Р. Славейков № 26, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
управителния съвет на сдружението; 2. приемане 
изменения в устава на сдружението; 3. приемане 
основните насоки и програма за дейността на 
сдружението; 4. приемане на бюджета за 2018 г. 
на сдружението; 5. освобождаване членовете на 
управителния съвет и председателя; 6. избор на 
нови членове на управителния съвет и председател; 
7. освобождаване членовете на контролния съвет; 
8. избор на нови членове на контролния съвет; 
9. приемане на нови членове и/или изключване 
на членове. Материалите са на разположение в 
седалището на сдружението. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание 
ще се проведе един час по-късно в същата зала, 
при същия дневен ред.
3283

4. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Учи-
лищно настоятелство „Христо Ботев“ – Черномо-
рец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 30.05.2018 г. в 18 ч. в сградата на Ос-
новно училище „Христо Ботев“ – гр. Черноморец, 
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния 
финансов отчет за дейността на настоятелството; 
2. освобождаване на членове на общото събра-
ние; 3. избор на членове на общото събрание; 4. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3393
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